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گزیده اخبار
اتمام حجت مجلس با ميرحسين موسوي

نماينده مردم ته��ران در خانه ملت گف��ت :اکثريت نمايندگان
مجلس قرار اس��ت با ميرحس��ين موس��وي صحبت کنند ت��ا ببينند
او ب��راي کارهاي��ش چه ج��واب منطق��ي دارد .مرتض��ي آقاتهراني
در گفتوگ��و با برنا اظهار داش��ت :اگر موس��وي ش��عار قانونمداري
ميدهد ،از خودش توقع اس��ت که اول او به قانون عمل کند .وي
افزود :ما  30سال است که بر اساس همين قانون حرکت کردهايم،
موس��وي هم در دوران نخست وزيرياش بر اساس همين ضوابط و قوانين عمل کرده
اس��ت .وي گفت :بر همين اس��اس ،مجلس قرار اس��ت با ايش��ان صحبت کند تا بداند
براي اين کارها چه جواب منطقي دارد؛ به نوعي مجلس با او اتمام حجت ميکند.

بيانات رهبري موجب نقش بر آب شدن نقشه بيگانگان خواهد شد

عل��ي اكبر ناطق ن��وري در نامهاي به رهبر معظم انقالب ب��ا تأكيد بر فصلالخطاب
ب��ودن بيان��ات ايش��ان تصري��ح ك��رد :اينجان��ب از آغ��از مب��ارزه مطي��ع و فرمانب��ردار
امام راح��ل(ره) ب��وده و اكن��ون ني��ز در اختي��ار رهبري معظ��م انقالب هس��تم .در اين
نام��ه آمده اس��ت :وظيف��ه خود ميدانم كه ب��ه عنوان يك خدمتگزار نهضت اس�لامي
از لطف��ي كه درباره اين حقير در خطبه دوم نماز جمعه مورخ  1388/3/29داش��تيد
سپاس��گزاري نماي��م .بيان حضرتعالي نش��ان از اش��راف ش��ما ب��ر اوض��اع و مراقبت از
س��رمايههاي اجتماعي كشور است؛ حق نيز چنين است كه رهبري انقالب از خادمان
انقالب و اسالم حمايت فرمايند .اميد آنكه با هدايت آن رهبر عزيز اعتماد عمومي در
جامعه روزافزون شود.

خاتمی :باید از شیوه های پرهزینه فاصله گرفت

س��ید محمد خاتمی در بیانی��های با تأكيد بر اينكه «تش��نجآفرینان از مردم نیس��تند»
ب��ر لزوم پیگی��ری مطالب��ات از روش های قانونی تصریح ک��رد و گفت :در ای��ران انتخاباتی
برگزار ش��ده اس��ت و انبوهی از مردمان بزرگوار که آن حماس��ه حضور را آفریدند .باید حق
مردم را پاس داش��ت و در عین تدبیر در برابر هرگونه تش��نج و تش��نج آفرینی و ناامنی (که
از س��احت مردم به دور اس��ت) باید از ش��یوه های پرهزینه فاصله گرفت و همگان در جهت
ترمیم اعتماد عمومی که پش��توانه اصلی نظام و کش��ور است برآییم و حرکت کنیم .این در
حالی اس��ت که میرحسین موسوی دیروز در بیانیه ای با مطرح کردن مطالبات غیرقانونی
خواستار ادامه اعتراضات البته با روش های مسالمت آمیز (!) شده.

ركورددار حضور در مناطق بحراني در جهان:
آقاي موسوي ميخواهيد روي خون چند صد نفر رئيسجمهور شويد

رض��ا برج��ي ،مستندس��از و ع��كاس در گفتوگ��و ب��ا فارس،
درخصوص فضاي كش��ور گفت :اين فضا اص ً
ال مناس��ب نيس��ت و
م��ن قب ً
ال هم هش��دار داده بودم كه منافقين برنام��ه دارند .حدود
ي��ك س��ال پي��ش در مقره��اي انگلي��س در بص��ره برنامهريزيه��ا
انجام ش��ده ب��ود و افرادي كه اآلن دس��ت به اغتش��اش ميزنند،
در اين مقرها آموزش ديده بودند .برجي در پيامي به ميرحس��ين
موس��وي گفت :ش��ما كه يك فرد فرهنگي و هنري هستيد ،آيا يك هنرمند با جامعه
خود اين طور رفتار ميكند؟ آيا براي  4سال رياست جمهوري حاضريد مردم كشته
ش��وند؟ مستندس��از و عكاس كش��ور در پايان بيان داش��ت :كس��اني كه راهپيمايي
ميكنند ،ش��ايد دهها هزار نفر باشند ولي در اغتشاش��ات چند صدنفر هستند .شما
حت��ي اع�لام نميكنيد كه اين افراد از ما نيس��تند و من براي ش��ما متأس��فم كه يك
تفكر قانونگريز داريد و با اين حركات تيش��ه به ريش��ه انق�لاب ميزنيد .رضا برجي،
مستندس��از و عكاس با حض��ور در  14جنگ مختلف در جهان ،رك��ورددار حضور در
مناطق بحراني جهان است.

اظهارات ضد و نقيض ميرحسين خطرناك و عجيب است

عض��و جامع��ه روحاني��ت مبارز گف��ت :ميرحس��ين موس��وي در گذش��ته احمدينژاد
را قانونگري��ز اط�لاق ميك��رد ام��ا خود قان��ون را زير پا ميگ��ذارد و اين اظه��ارات ضد و
نقيض ،بس��يار خطرناك و عجيب اس��ت .احمد س��الك گفت :در بيانيههاي ميرحسين
موسوی شاهد اظهارات و مواضع ضد و نقيض هستيم كه باعث نگراني است .وي افزود:
ميرحس��ين در بيانيهاي صف خود را از صف اغتشاش��گران ج��دا ميداند و در جاي ديگر
به دنبال ابطال انتخابات اس��ت ،ايش��ان در بيانيهاي ش��وراي نگهبان را ملزم به پيگيري
ش��كايات و اعتراضات ميداند اما در جلس��ه اين شورا حاضر نميش��ود و با سخنان خود
مردم را تحريك ميكند .وي در ادامه گفت :اگر ميرحسين عامل اليههاي پشت صحنه
اغتشاش��ات به حس��اب بيايد ،باعث تأسف است و به وي ميگويم كه يك عنصر سياسي
بايد آن قدر تفكر وسيعي داشته باشد كه در بازيهاي ديگران گرفتار نشود.

در جمع سفراي خارجي مقيم تهران

متکی از نقش انگلیس در اغتشاشات اخیر پرده برداشت

گروه سیاس�ی  -وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران با اشاره به مداخالت انگلیسیها در انتخابات ایران
افزود :انگلیس در سه سطح رسانهای ،اطالعاتی و امنیتی
از مدتها پیش انتخابات ایران را هدف گرفته بود.
ب��ه گ��زارش واحد مرک��زی خبر ،منوچهر متک��ی که در
جمع س��فرای خارجی مقیم تهران سخن میگفت ،افزود:
نخستین خطی که آنها در پیش گرفتند تحریم انتخابات و
القای آن در داخل ایران بود تا کسی مشارکت نکند.
وی افزود :اقدام دوم انگلیس��یها اعزام مسافرانی بود
که با اهداف خاص اطالعاتی و امنیتی به ایران میآمدند؛
تعداد این مسافران به حدی افزایش یافت که پرواز معمولی
و کوچک خط تهران  -لن��دن به یک هواپیمای جمبوجت
بوئین��گ  747تبدی��ل ش��د .وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان
خطاب به مسئوالن انگلیسی گفت :دیگر باید این جمله را
فراموش کنید که خورشید نمیتابد مگر برای امپراتوری و
غروب نمیکند مگر برای امپراتوری انگلیس.
وی ب��ا انتق��اد از اظه��ارات اخیر مقامات فرانس��ه درباره

در بیانیه نمایندگان مجلس با تأکید بر اجرای
منویات رهبر معظم انقالب صورت گرفت

گ�روه سياس�ي  -نماين��دگان مجلس
ش��وراي اس�لامي در نامهاي خط��اب به رهبر
معظ��م انقالب با تقدي��ر از مواضع معظمله در
خطبههاي نماز جمعه تهران ،پايبندي خود
را بر پيگيري و اجراي تمام مواضع مطرح شده
توسط ايش��ان اعالم و از مسئوالن امنیتی در
برخورد با اغتشاشات حمایت کردند.
به گ��زارش خبرنگار پارلماني «اي��ران» ،اين
نامه که به امضاي تمام نمايندگان رسيده است،
پيش از پايان جلس��ه علني روز يکش��نبه مجلس
توسط محمد دهقان ،عضو هيأت رئيسه قرائت
شد .نمايندگان در نامه خود ضمن اعالم تبريک
مجدد خلق حماس��ه  22خرداد ماه توسط ملت
بزرگ ايران اس�لامي از بيان��ات به موقع ،جامع،
راهگشا و مدبرانه رهبر فرزانه انقالب اسالمي در
خطبههاي دشمن شکن نماز جمعه اين هفته که
عظيم ترين حضور نمازگ��زاران در تاريخ انقالب
اسالمي را رقم زد ،تشکر کردند.
«فص��ل الخطاب ب��ودن قان��ون ،پرهيز از
ادام��ه تش��نج و زورآزماي��ي خيابان��ي ،حفظ
و بزرگداش��ت حماس��ه عظي��م  22خ��رداد،
دف��اع جانان��ه از عملک��رد تمام��ي  30س��اله
گذش��ته انقالب و توصيه به دس��تاندرکاران
انتخابات مبني بر باز گذاش��تن راه رس��يدگي
به اعتراضات قانوني از اهم مواردي اس��ت که
مس��ئولين نظام جمهوري اسالمي بايد براي
آرامش بخشي جامعه ،به آن ملتزم باشند».
نماين��دگان مجل��س ش��وراي اس�لامي
از س��ردمداران معترضي��ن نيز خواس��تند که
اعتراضات خود و طرفداران خود را به س��مت
مج��اري قانوني هدايت و ت�لاش کنند که در
پوشش دفاع از حقوق ملت با بيگانگان همنوا
نشوند .نمايندگان تمکين به قانون را تنها راه
برون رفت از شرايط جاري کشور برشمردند و
تأکيد کردند که سرکش��ان از ضوابط قانوني

انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری ای��ران گف��ت :کوتولهه��ای
سیاسی فرانسه رنسانس این کشور را به حراج گذاشتهاند.
متک��ی با اش��اره به وقای��ع اخیر و برخی اغتشاش��اتی که
پ��س از انتخابات ریاس��ت جمهوری ب��ه وجود آمده اس��ت از
س��فرای خارج��ی خواس��ت تحلیله��ای درس��تی از اوض��اع

حمایت مجلس از مسئوالن امنیتی در برخورد با اغتشاشات
خواندنيها از خانه ملت

حسن نوروزي ،نماينده مردم رباط كريم پيش از آغاز جلسه علني مجلس كاغذ
نوش��تهاي با عبارات «مردم به طرفداران ش��هرام جزايري رأي ندادند» و «طرفداري از
اغتشاشگري ممنوع» به تداوم آشوبگريهاي اخير انتقاد كرد.
حس��ين س��بحانينيا درخص��وص علت لغو جلس��ه غيرعلني دي��روز مجلس که
قرار بود با حضور صادق محصولي و غالمحس��ين محس��ني اژهاي برگزار شود ،گفت:
وزارت کشور و اطالعات از هيأت رئيسه مجلس درخواست کردند که به دليل اوضاع
فعلي و گرفتار بودن اين دو دستگاه ،زمان جلسه به زمان ديگري موکول شود.
نماين��ده ايرانيان کليمي در مجل��س با صدور اطالعيهاي برخ��ي اخبار بدونپايه
درباره تعطيلي فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي اين دسته از هموطنان را تکذيب کرد.
تعدادي از اعضاي فراكس��يون اقليت مجل��س در نامهاي به رئيس قوه قضائيه،
خواستار مالقات با بازداشتشدگان روزهاي اخير شدهاند.
مصطفي كواكبيان ،نماينده س��منان در اخطار قانون اساس��ي ،نسبت به عدم
پاسخگويي وزارت كشور به تقاضاي  20حزب براي تجمعات انتقاد كرد.
با حضور وزير علوم ،تحقيقات و فناوري در فراكس��يون دانش��گاهيان ،موضوع
حمله به كوي دانشگاه در مجلس بررسي شد.
مسئول پيامدهاي تلخ احتمالي آن هستند.
نماين��دگان مجل��س در نامه خ��ود اعالم
كردند ما حس��اب معترضين معتقد به قانون
را از قانونش��كنان و اغتشاش��گران ج��دا
ميدانيم و از مس��ئوالن امنيتي و انتظامي در
جلوگيري از اغتشاش��ات حماي��ت ميكنيم.
در اي��ن نام��ه از ش��وراي نگهبان و مس��ئوالن
انتخابات نيز خواس��ته ش��ده اس��ت که زمينه
بررس��ي اعتراضات قانوني را به صورت کامل
فراهم کنند .در بخ��ش ديگري از نامه تأکيد
ش��ده اس��ت :متأس��فانه عدم تبعيت از قانون
ش��رايطي را در کش��ور ايج��اد کرده اس��ت که
بيگانگان بويژه کشورهاي امريكا و انگليس به
خود اجازه دخالت در امور داخلي کش��ورمان
را بدهن��د که اي��ن در نزد ملت اي��ران گناهي
نابخش��ودني است .نمايندگان با بيان آن که
امريكا ،انگليس و فرانسه پرونده بلند بااليي از

«ایران» گزارش می دهد

جزئیات اغتشاش خیابانی عصر شنبه تهران

گروه سياس�ي -ب��ا اعتراف��ات و لورفتن
س��ناريوي برخ��ي س��ران و افراطي��ون جريان
اص�لاح طل��ب در آش��وبهاي خياباني اخير،
بخش��ي از پروژه بحرانآفريني آنها فاش شده
است.
افراطي��ون پ��س ازشكس��ت در انتخابات
ب��ا تش��كيل كميتهه��اي اجراي��ي و روان��ي و
س��ازماندهي افراد حزبي و ص��رف هزينههاي
بسيار ،پروژه آشوبهاي خياباني و اغتشاش را
در دستور كار قرار دادند .تجمعات غيرقانوني
آن��ان آس��يبهاي فراواني را به م��ردم تهران و
برخي ش��هرهاي كش��ور وارد كرد ام��ا در واقع
افراطيون وارد معركه اي شدند كه ضدانقالب
و اپوزيس��يون خ��ارج از كش��ور ب��ه هم��راه
تجزيهطلب��ان و برخ��ي دول غرب��ي ب��راي اين
اتفاق مدتها انتظار ميكش��يدند .همچنین
نگاهي به اعترافات برخي از بازداشتشدگان
ناآراميه��اي اخي��ر نش��ان ميدهد ك��ه آنان
ب��ا برخ��ي گروهكه��اي تروريس��تي از جمله
منافقينارتباطداشتهاند.
اس�تفاده از شيش�ه ،حش�يش و
موادتوهمزا براي آشوب
از سوي ديگر اعترافات برخي آشوبگران
حاكي از آن اس��ت ك��ه اكث��ر اراذل ،اوباش و
اغتشاش��گران در حي��ن بازجوي��ي در حال��ت
عادي نب��وده و موادمخ��در و توهمزا همچون
شيش��ه و حشيش را استعمال كردهاند .يكي
از اي��ن اف��راد در اعترافات خود گفت��ه كه ما از
هواداران هيچيك از كانديداها نيستيم و تنها
قصد شلوغكاري و برهم زدن امنيت و آرامش
م��ردم را داش��تيم.وي ميگوي��د :م��ا ب��راي
ش��لوغكاري به اتفاق برخي دوستانم شيشه
و يا حش��يش اس��تفاده ميكرديم و سپس به
مي��ان م��ردم ميآمديم و ب��ه ايج��اد درگيري
ميپرداختيم .اين فرد به س��رقت اموال مردم
در اين ميان اش��اره كرده و ميافزايد :ما از راه
ايجاد درگيري به س��رقت وسايل مردم دست
ميزديم.
شناسايي تعداد زيادي از منافقين
در همي��ن ح��ال س��ربازان گمن��ام
امام زمان(ع��ج) ط��ي ي��ک سلس��له عملي��ات
ي موف��ق ب��ه شناس��ايي و
گس��ترده اطالعات�� 
دس��تگيري تع��دادي از اعض��اي گروه��ک
ن اش��رف در ع��راق
منافقي��ن ک��ه در پ��ادگا 
آموزشه��اي مختلف ديده و با هدف اقدامات
تروريس��تي وارد کش��و ر ش��ده بودند ،ش��دند.
س��تاد فرمانده��ي اي��ن گروه��ک ک��ه هدايت
ت تروريس��تي آن در
و حماي��ت مال��ي اقدام��ا 
کشورهايي مانند عراق و ايران را برعهده دارد
در حومه ش��ه ر پاريس فرانس��ه ،در محلهاي به
نام «اور» قرار دارد.
پروژه رسانههاي غربي
ب��راي پ��روژه بحرانآفرين��ي در اي��ران،
رس��انهها و ش��بكههاي تلويزيون��ي غ��رب از
جمل��ه اروپ��ا نيز مدتهاس��ت ك��ه برنامههاي
وي��ژه و هدف��داري را تهيه و پخ��ش ميكنند.
شبکه فارس��ي بي.بي.س��ي بيترديد يکي از
اصليترين آتش بياران آش��وبهاي چند روز
اخير تهران بوده است.

رسانه های خارجی ،عکس فوق را از آشوب عصر شنبه تهران
مخابره کردند .این فرد که حامل یک سالح خودکار است در میان
آشوبگران مشاهده می شود!
جان باختن  10تن از هموطنانمان
در آش��وب عناص��ر اغتشاش��گر در مس��ير
ميدان انقالب تا آزادي كه عصر روز ش��نبه رخ
داد 10 ،نف��ر از هموطنانم��ان كش��ته و بي��ش
از  100نف��ر مجروح و مصدوم ش��دند .عناصر
اغتشاشگر عصر روز شنبه مسير ميدان انقالب
تا آزادي را به آشوب كشيدند و مقدسات ملت
را م��ورد تعرض ق��رار دادن��د .در اين آش��وب و
اغتشاش كه عناصر مسلح نيز در سازماندهي
و هداي��ت آن فع��ال بودن��د ،ع�لاوه ب��ر مراكز
عموم��ي و اموال مردم ،چندين مس��جد مورد
تع��رض قرار گرفت و مس��جد لوالگر در تقاطع
خياب��ان آذربايجان – نواب به آتش كش��يده
شد .در آتشس��وزي مسجد لوالگر تعدادي از
نمازگزاران مسجد به شهادت رسيدند.
بازداشت عوامل مسلح منافقين
گروهي از عوامل مسلح گروهك تروريستي
منافقين در اغتشاش��ات شنبه ش��ب بازداش��ت
شدهاند .در جريان اغتشاش��ات تهران تعدادي
از عوامل مرتبط با گروهك تروريستي منافقين
همراه با مقادير معتنابهي به سالح گرم بازداشت
ش��دهاند .اين گروه در نق��اط مختلف به صورت
كور به تجمعهای خياباني و نيروهاي انتظامي
تيراندازي ميكردند .برپايه اين گزارش مادر و
دختري از خانواده يكي از معدومان منافقين نيز
حضور دارند .اين گروه تروريس��تي سالحهاي
ام پ��ي فاي��و  ،كلت كم��ري ،نارنج��ك و كوكتل
مولوتوف در اختيار دارند.
شكايت شوراي اصناف
خب��ر ديگ��ر حاك��ي اس��ت ،محم��د آزاد
نايب رئيس مجم��ع صنفي با تأكي��د بر اينكه
تأييد نظام ،پيروي از اوامر رهبري و پش��تيباني
از دولت دهم هدف اصناف است ،تصريحكرد:
ش��وراي اصن��اف در نظ��ر دارد خس��ارت وارد به
اصن��اف را بررس��ي و ش��كايت قانون��ي خ��ود را
ارائ��ه كن��د .اين عض��و مجمع صنفي كش��ور به
خرابكاريهاي آش��وبگران طي هفته گذش��ته
كه منج��ر به خس��ارت ب��ه اعضاي اين تش��كل
صنفي ش��ده اس��ت اش��اره و خاطرنش��ان كرد:

نميتوان دقيق��اً برآورد كرد ك��ه اصناف چقدر
متضرر شدهاند اما مغازههایی كه در سر راه اين
اخاللگران قرار داشتند ،مورد تجاوز قرار گرفتند
و كاالهاي آنها به غارت رفته كه شوراي اصناف
در نظر دارد اين موضوع را بررس��ي كند .برپايه
اين گ��زارش ،در پي آش��وبهايی كه به دنبال
تجمع غيرقانون��ي طرفداران موس��وي در طي
هفته گذشته در تهران ايجاد شد ،بيشتر كسبه،
مغازههاي خود را در آن لحظه تعطيل كردند تا
مورد هجوم اغتشاشگران قرار نگيرند اما با اين
حال به برخي از اين اماكن آسيب زده شد.
تخريب  22بانك
همچنين در درگيريهاي ش��نبه شب در
منطق��ه  22 ،11بان��ك خصوص��ي و دولتي و
همچنين تع��داد بس��ياري از مغازهه��ا و مراكز
خدماتي توسط آشوبگران تخريب شدند.
در اين درگيريها ك��ه در محدوده ميدان
جمه��وري و خيابانه��اي مج��اور رخ داد،
ع�لاوه بر تعداد زي��ادي از بانكه��اي دولتي و
خصوصي و مراكز خدماتي مانند رس��تورانها
و توليديهاي پوش��اك تخري��ب و بعضاً دچار
آتشس��وزي گس��ترده ش��دند .همچنين يك
مركز آموزش رانندگي نيز كه در كنار اين واحد
تولي��دي ق��رار دارد براثر پرتاب م��واد آتشزا و
س��نگتخريب ش��ده و تع��دادي از رايانهه��اي
اين مركز توس��ط اوباش به بيرون پرتاب ش��ده
و يا به س��رقت رفته اس��ت .يكي ديگر از اماكن
آس��يبديده در حوادث ش��نبه ش��ب مجتمع
تجاري سهيل بود كه اراذل و اوباش با حمله به
آن شيشه واحدهاي تجاري طبقه همكف اين
مجتمع را شكستند و خسارتهاي زيادي را به
اين مجتمع نوساز وارد آوردند.
تكذيب بمبگذاري در تهران
از س��وي ديگر ،رئيس مركز اطالعرساني
فرمانده��ي انتظام��ي ته��ران ب��زرگ گف��ت:
اخب��اري كه درخصوص بمبگ��ذاري در ميدان
انقالب و ديگر معابر تهران منتشر شده ،شايعه
اس��ت و بش��دت تكذيب ميش��ود .س��رهنگ
مهدي احمدي در گفتوگو با ايرنا افزود :هيچ

ایران به کش��ورهای خود مخابره کنند .وی بر خدش��ه ناپذیر
بودن انتخابات در ایران به س��بب س��ازوکارهایی که در نظام
مردمس��االر دینی کش��ورمان وج��ود دارد تأکی��د و از برخی
رس��انههای غرب��ی و مس��ئوالن ای��ن کش��ورها ک��ه اظهارات
مداخلهجویان��های داش��تهاند انتق��اد ک��رد .رئیس دس��تگاه
دیپلماسی کش��ور با اش��اره به اخباری که ش��بکه تلویزیونی
فاکس نیوز وابس��ته به پنتاگون (وزارت دف��اع امریکا) درباره
انتخابات ایران منتش��ر میکند ،افزود :ش��بکهای که همواره
بر طبل جنگ مینوازد نمیتواند مدعی دموکراس��ی باش��د.
متکی همچنین گفت :آلمان باید خسارتهایی را که عدهای
آش��وبگر تحت حمایت پلیس این کش��ور ب��ه دفتر نمایندگی
ای��ران وارد کردهان��د پرداخت کند .وی خط��اب به حاضران
گف��ت :م��ن از جان��ب وزیر امور خارجه فرانس��ه ک��ه همتایم
است به سبب اظهارات سخیف آقای سارکوزی درباره ایران
عذرخواهی میکنم .وزير امور خارجه از س��ران كش��ورهاي
غربي بويژه انگليس ،آلمان و فرانس��ه خواست كه از تعامل
نادرست با رويدادهاي ايران خودداري كنند.

بم��ب و مواد منفجرهاي ديروز در تهران منفجر
نشده و اين خبر كذب است و نيروي انتظامي
آن را تكذيب ميكند .وي با ابراز تأسف از اين
كه اين روزها شايعاتي درخصوص انفجار بمب
در مناط��ق مختل��ف تهران منتش��ر ميش��ود،
گفت :هدف توليد اين اكاذيب ،صرفاً تشويش
اذهان عمومي است.
س�فارتخانههاي خارج�ي ب�ه
آشوبطلبان پناه ميدهند
خب��ر ديگ��ري حاكي اس��ت كه براس��اس
مشاهدات شهروندان تهراني سفارتخانههاي
كش��ورهاي انگلي��س ،فرانس��ه و اس��تراليا
در آش��وبهاي اخي��ر ب��ه آش��وبطلبان و
تروريس��تهايي كه از بيم دس��تگيري متواري
بودند،پناهدادهاند .خبرگزاريآسوشيتدپرس
در اينب��اره گ��زارش داد كه كميته بينالمللي
حق��وق بش��ر اع�لام ك��رده ك��ه ع��دهاي از
آش��وبطلبان در ته��ران ب��ه س��فارتخانههاي
خارجي پناه بردند.
دانشگاه تهران آرام است
گذش��ت حدود  9روز از آغاز ناآراميهاي
رخ داده پس از برگزاري دهمين دوره انتخابات
رياست جمهوري کم کم روزهاي آرام دانشگاه
تهران فرا ميرسد .پس از چندين روز ناآرامی
در دانشگاه تهران و خيابانهاي اطراف آن که
التهاب را به داخل دانشگاه ميکشيد ،از ديروز
صبح فضاي اصلي اين دانشگاه در آرامش فرو
رفته اس��ت .دیروز رفت وآمد در اين دانش��گاه
ب��ه طور عادي جريان دارد و محوطه دانش��گاه
روزه��اي کمت��ردد خ��ود را زي��ر تاب��ش آفتاب
تابستانيميگذراند.
ادامه دخالت آشكار انگليس
وزير خارجه انگليس در راس��تاي تحريك
اف��كار عموم��ی اي��ران ب��ه ادام��ه تجمعه��ا،
آش��وبهاي خيابان��ي و بره��م زدن نظ��م و
امني��ت اجتماع��ي اي��ران وبالگ��ي راهاندازي
ك��رد .ديوي��د ميليبن��د در نوش��تههاي خود با
پرداختن به وضع عدم دموكراس��ي در ايران و
سركوب افراد ،مردم ايران را به ادامه تجمعات
غيرقانون��ي و درگيريه��اي خياباني تش��ويق
كرده است .وزيرخارجه انگليس در اين وبالگ
به نوعي ايرانيان خارج از كشور را نيز به پيروي
از رفتار تجمعكنندگان داخل ايران و اعتراض
ب��ه نهاده��اي ديپلماتيك جمهوري اس�لامي
ايران در خارج از كش��ور تشويق كرده و از آنها
خواس��ته تا نظرات خود را درب��اره ديدگاههاي
مداخله جويانه خود اعالم كنند.
دستگيري ش�ماري از اتباع خارجي
در ناآراميهاي تهران
يك مقام آگاه به خبرنگار «ايران» گفت :در
ميان دستگيرشدگان ناآراميهاي اخير تهران،
تع��دادي از اتب��اع كش��ورهاي بيگان��ه متخاصم
بهچش��م ميخورن��د .وي درب��اره تابعي��ت اي��ن
متهمان اظهار داش��ت :گزارشهاي غيررسمي
حكاي��ت از آن دارد كه يك تبعه انگليس��ي و دو
فردآلمانيدرميانايندستگيرشدگانهستند.
اين مقام همچنين اظهارنظر درباره خبر حضور
يك تبعه امريكايي در ميان دستگيرشدگان را به
تكميل گزارشهاي مقدماتي موكول كرد.

نقض حقوق بش��ر در داخل و خارج از کش��ور
خود دارند ،آوردهاند :شکنجههاي وحشيانه
در زندانهاي انگليس و فرانسه تصريح شده
در گ��زارش عف��و بين المل��ل و فجاي��ع زندان
گوانتانام��و و ابوغريب نمونه کوچکي از نقض
حقوق بشر اين کشورهاست که امروز به خود
اجازه دخالت در امور داخلي ايران را ميدهند
و اشک تمساح ميريزند .نمايندگان مجلس
مواضع سران اين کشورها را به شدت محکوم
ک��رده و آنه��ا را از ه��ر گون��ه دخال��ت در امور
داخلي ايران برحذر داشتند.
گروهه�اي سياس�ي از چارچ�وب
قانون خارج نشوند
همچني��ن فراكس��يون اقلي��ت مجلس با
صدور بيانيهاي در خصوص بيانات رهبر معظم
انقالب در نماز جمعه گذشته از مسئوالن امر
خواستند با نگرش همه جانبه و اجراي اصولي

رهنمودهاي ايشان زمينه وفاق و همدلي بين
دلسوزان انقالب را به وجود آوردند .در بيانيه
فراكس��يون اقليت مجلس آمده اس��ت :بنا به
فرموده رهب��ري معظم ،قانون فصل الخطاب
اس��ت و اول��ي به هر كس ش��وراي نگهبان كه
بايد با بي طرفي و عدالت رفتار كند و ش��ائبه
طرفداري از كانديداي خاص را بزدايد.
كانديداه�ا نس�بت ب�ه تح�ركات
دشمنان و آشوبگران موضعگيري كنند
رئيس مجلس هش��تم نيز در آغاز جلس��ه
علني دي��روز مجل��س از كانديداها خواس��ت
ت��ا ب��ه فضاي م��ودت و دوس��تي مل��ت كمك
كنند و نس��بت به تحركات دشمنان خارجي
و آش��وبگران موضعگي��ري كنن��د ت��ا موجب
سوءاستفاده معاندين كشور واقع نشوند.
علي الريجاني با بيان اينكه رهبر معظم
انقالب در خطبههاي نماز جمعه خود تحليل
جامعي از كش��ور ارائه كردند ،اظهار داش��ت:
مخاط��ب ايش��ان فراگير و ب��راي همه طبقات
ملت بوده است و بدون ترديد درك ابعاد نگاه
نافذ ايشان براي همگان پندآموز است.
الريجان��ي با اش��اره ب��ه فرمايش��ات رهبر
معظم انقالب مبني بر اينكه همه كانديداها
جزو خانواده انقالب هس��تند ،اظهار داشت:
رفتار كانديداه��ا بايد از منظر ملي قابل دفاع
باشد و كوفتن بر طبل اختالفات اگر چه از سر
حقطلبي هم باشد در شرايط امروز ايران كه
همگان ش��اهد ماجراجويي عدهاي در داخل
و خارج هستيم ،بايد در طراز ملي تبلور يابد.
وي ب��ا بيان اينك��ه همه حق��وق ملت نتيجه
انتخابات نيس��ت و امنيت ملي كشور نيز جزو
اولين حقوق ملت اس��ت ،خاطرنش��ان كرد:
يك سياس��تمدار بصير كس��ي است كه امور
برح��ق و هم��ه جانبهگ��ري ب��ر مناف��ع ملي را
پيگيرباشد.
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ديگه چه خبر؟
اخراج خبرنگار دائم شبكه راديو و تلويزيون  BBCاز كشور

■ خب�ر اول اي�ن كه ب��ا توجه ب��ه عملك��رد س��رويس جهان��ي  BBCدر تحريف و
قل��ب اخب��ار مربوط به جمهوري اس�لامي ايران بخصوص اخب��ار انتخابات و حمايت و
تحريك غيرمس��تقيم آش��وبگران براي ادام��ه تخريب اموال عموم��ي و خصوصي طي
روزهاي گذش��ته ،خبرنگار دائم اين ش��بكه از كشور اخراج شده است .همچنین یکی
از خبرنگاران اعزامی این شبکه به تهران با وجود محدودیت های قانونی در تجمعات
غیرقانونی حضور فعال داش��ته و در روز شنبه  3س��اعت به تهیه عکس و گزارش برای
این شبکه پرداخته است.

فائزه هاشمی و  4تن از اعضای خانواده هاشمی دستگیر شدند

■ خبر ديگر اين كه در پی ناآرامیهای روز شنبه 5 ،تن از اعضای خانواده هاشمی
رفسنجانی دستگیر شدند .پنج تن از اعضای خانواده آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که
در بین آنها فائزه هاش��می نیز به چش��م میخورد ،ش��ب شنبه توس��ط مأموران امنیتی
شناس��ایی و با حکم مرجع قضایی دس��تگیر شدند .فائزه هاش��می ،دختر وی ،همسر
حسین مرعشی ،دختر مرعشی و خواهر زن وی از جمله دستگیرشدگان هستند .گفته
میش��ود یک��ی دیگر از فرزندان هاش��می رفس��نجانی نیز در ای��ن روز در ناآرامیهای
میدان توحید حضور داشته که پس از شناسایی بالفاصله متواری شده است.

يك مقام رژيم صهيونيستي :موسوي روح جديدي به آزادي بخشيد

■ ش�نيديم كه وزي��ر امور راهبردي رژيم صهيونيس��تي ادعا كرده كه ميرحس��ين
موس��وي روح جدي��دي به آزادي بخش��يده كه اين ب��ه انقالبي در جمهوري اس�لامي
منجر خواهد شد .روزنامه صهيونيستي «يديعوت آحارانوت» ،به نقل از «موشه يعلون»
رئيس سابق اطالعات ارتش تأكيد كرده :اتفاقي كه در آنجا در حال روي دادن است
نشانههاي دلگرمكنندهاي براي غرب دارد.

اختالف و مشاجره ميان مجمع روحانيون و موسوي باال گرفت

■ با خبر ش�ديم كه تجمعات و آشوبهاي دو روز گذشته كه به كشته شدن تني
چن��د و تخريب اموال عمومي منجر ش��د ،باعث بروز اختالف و مش��اجره ش��ديد ميان
برخ��ي اعضاي مجمع روحانيون و ميرحس��ين موس��وي ش��ده اس��ت .برخي اعضاي
مجمع روحانيون در اعتراض به آنچه رفتار خودس��رانه موسوي ميخوانند ،گفته اند:
پيگيري مطالبات از راههاي غيرقانوني كه مستلزم تحميل تلفات و خسارات به كشور
است ،باعث مخالفت مردم با اين تحركات آشوبگرانه خواهد شد و در نهايت نظام عزم
خ��ود را براي برخورد با قانونش��كنان جزم خواهد كرد .اين در حالي اس��ت كه تعلل
چند ساعته و مشكوك موس��وي خوئينيها ،دبير مجمع روحانيون در لغو راهپيمايي
ش��نبه بدون وجود كوچكترين توجيه را هرگز نميتوان در شكلگيري آشوبهاي دو
روز گذشته ناديده گرفت.

مأموريت رژيم صهيونيستي براي كودتا عليه دولت احمدينژاد

■ خب�ر رس�يده كه رادي��و رژيم صهيونيس��تي در گزارش��ي اعالم ك��رد ،وزارت
خارجه اين رژيم اقليتهاي يهودي ايرانيتبار مقيم س��رزمينهاي اش��غالي را براي
هدايت اغتشاش��گران و كودتا علي��ه دولت محمود احمدينژاد مأمور كرده اس��ت.
ای��ن رادي��و در مصاحب��هاي با «كمال بنخ��اس» يه��ودي ايرانيتبار گفت��ه :با برخي
جريانه��اي ايران��ي در تم��اس بوده ت��ا آنه��ا را در موفقيت براي كودت��ا عليه دولت
احمدينژاد كمك كند.

با استفاده از كانال موسوي در ايران نفوذ كن

■ ي�ك خب�ر ديگر اين كه دو تن از كارشناس��ان ش��وراي روابط خارج��ي امريكا به
اوباما توصيههايي را براي حماي��ت از اعتراضهاي اصالحطلبان در ايران ارائه كردهاند.
دانيل س��نور و كريس��تين وايتون به اوباما گفتهاند :نخس��تين اقدام اوباما بايد اين باشد
كه با موس��وي ارتباط برقرار كند و يا اينكه به امنيت موس��وي و جايگاه وي عالقه نشان
دهد .تجربه نش��ان داده اس��ت كه اعالم نگراني ما ميتواند مفيد واقع ش��ود .همچنين
آنها خواستهاند براي راديو فردا ،اينترنت و ماهوارهها و رسانههاي فارسيزبان در اروپا و
امريكا سرمايهگذاري بيشتري شود.

سايت ميرحسين به فکر كشف تخلفات انتخاباتي افتاد

■ دس�ت آخر اين كه س��ايت «قلم» وابس��ته به حاميان ميرحسين موسوي ساعت
 16:17ديروز از مردم خواسته كه مشاهدات عيني و احياناً مستندات خود را از تخلفات
انتخابات��ي در روند اخ��ذ رأي در اختيار دفتر اين نامزد انتخابات رياس��ت جمهوري قرار
دهن��د .ناظ��ران خب��ري معتقدند ،اين درخواس��ت موس��وي ب��راي درياف��ت اطالعات
تخلف��ات و آن هم  8روز پس از برگزاري انتخاب��ات ،صحت ادعاي وي در موضوع تقلب
در انتخابات را زير سؤال ميبرد و اثبات کننده این امر است که وی هیچ مستند و دلیلی
در اختیار ندارد.

