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 واکنش اتحادیه اروپا
6-IR به فعال شدن زنجیره

ســخنگوی کمیســیون اروپا در بیانیه ای در مورد 
راه اندازی زنجیره  ۳۰تایی سانتریفيوژهای نسل ششم، 
بار دیگر از ایران خواســت در تصميم خود تجدیدنظر 
کند. به گزارش فارس، اتحادیه اروپا روز گذشــته به 
راه اندازی زنجيره سانتریفيوژهای نسل ششم توسط 
سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران واکنش 
نشان داد و بار دیگر از تهران خواست از گام های تقابلی 
خود صرف نظر کند.به نوشــته پایگاه خبری شبکه 
»الجزیره«، در بخشــی از بيانيه کميسيون اروپا آمده 
است: »به ایران توصيه می کنيم در تصميم خود برای 
راه اندازی سانتریفيوژها تجدیدنظر کرده و به محتوای 
توافق هسته ای پایبند باشد.«»علی اکبر صالحی« رئيس 
ســازمان انرژی اتمی ایران امروز گفت: »طی ۱۵ماه 
گذشته ۱۵ سانتریفيوژ IR-6 دیگر راه اندازی شده و 
اکنون زنجيره ۳۰تایی از این سانتریفيوژهای پيشرفته 

هم فعال شده است.«

تکذیب ادعای درخواست ایران 
برای ایجاد بخش خدمات کنسولی 
آمریکا در سفارت سوییس در تهران

ادعای درخواســت ایران برای ایجاد بخش خدمات 
کنسولی آمریکا در سفارت سویيس در تهران از سوی 
ســخنگوی وزارت خارجه تکذیب شــد. سيدعباس 
موسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه  ادعای منتشره 
در روزنامه وال اســتریت ژورنال به نقــل از یک مقام 
آمریکایی مبنی بر اینکه ایران خواستار ایجاد یک بخش 
خدمات کنسولی آمریکا در سفارت سویيس در تهران 

شده است را به شدت تکذیب کرد.

عراقچی به مسکو می رود
ســيدعباس عراقچــی، معــاون سياســی وزیر 
امورخارجــه ایــران بــرای شــرکت در کنفرانس 
بين المللی عدم اشــاعه با عنوان »انرژی هسته ای- 
خلع سالح و عدم اشــاعه« به مسکو سفر می کند. 
کنفرانس بين المللی عدم اشاعه )انرژی هسته ای- 
خلع ســالح و عــدم اشــاعه( یکــی از بزرگترین 
کنفرانس ها با موضوع هسته ای است که قرار است 
از تاریخ ۱6 لغایت ۱۸ آبان ماه  با حضور ۴۰ کشــور 
و ۲۵۰ شخصيت بين المللی در مسکو برگزار شود.

در ایــن کنفرانس که نمایندگانی از ســازمان های 
بين المللی IAEA,CTBTO , UNODA نيز 
حضور خواهند داشــت، موضوعاتی از قبيل کنترل 
تسليحات بين روسيه و آمریکا- جنبه های مختلف 
برنامه جامع اقدام مشــترک )برجــام(- تنش های 
خاورميانه- عدم پيشــرفت در خلع سالح هسته ای 
کره شــمالی و ســایر موضوعات مرتبط مورد بحث 
و تبادل نظــر قرار خواهد گرفــت. عراقچی، معاون 
سياســی وزیرخارجه ایران که در ایــن کنفرانس 
شــرکت خواهد کرد، در پنل اختصاصی با موضوع 
توافق هسته ای ایران، آخرین وضع برجام را تشریح 
خواهد کرد. در این پنل ســرگئی ریابکوف، معاون 
وزیرخارجه روسيه، هلگا اشميد، مسئول سياست 
خارجی اتحادیه اروپا و فو کونگ، مدیرکل دپارتمان 
کنترل تسليحات و خلع سالح وزارت خارجه چين 

نيز سخنرانی خواهند داشت.
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عهد دانش آموزان با رهبر انقالب در راهپيمایی 13 آبان

مبارزه با هرگونه فساد مسئوالن و غیرمسئوالن
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اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهوری در سخنانی در همایش بيمه اجباری سالمت خواستار اعطای فرصت های سياسی برابر به 
همگان شد. معاون اول رئيس جمهوری با اشاره به این که معنای اصلی عدالت ایجاد فرصت های برابر در زمينه های مختلف برای همه آحاد 
جامعه است، گفت: »فرصت برابر در آموزش یعنی همه افراد در اقصی نقاط کشور حتی در مناطق مرزی از فرصت آموزش برابر برخوردار 
باشند و بتوانند در هر سطحی که می خواهند آموزش ببينند و احساس نکنند شرایط آنها با دیگری متفاوت است.« او ادامه داد: »فرصت برابر 
در بحث سياست نيز یعنی همه از حقوق یکسان برخوردار باشند و به گونه ای نباشد که عده ای پشت درها بمانند و عده ای دیگر به سادگی از 
تمام فيلترها عبور کنند. نباید عده ای با وجود شایستگی های مختلف از دستيابی به مناصب  سياسی و مدیریتی دور بمانند و عده ای دیگر 

بدون شایستگی همه مدارج را طی کنند.«

اسحاق جهانگيری:  

فرصت های سیاسی 
باید برابر توزیع شود
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اشـيای بـزرگ یا سـنگين و 
همچنيـن ظروف شيشـه ای ، 
ظروف چينی و سـایر اشـيای 
شکسـتنی و ظـروف حـاوی 
مـواد خوراکی و شـيميایی  را 
در قفسـه های پایيـن کابينت 

و کمـد قـرار دهيد.
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فعال سياسی اصولگرا در گفت وگو با »شهروند« 
رفتار جدید جبهه پایداری را تحليل کرد

 ژست سیاسی 
برای گرفتن سهم بیشتر

شهروند| بــا نزدیک شدن به انتخابات مجلس 
شورای اسالمی تحرک گروه ها و جبهه های سياسی 
مختلف بيشتر رنگ وبوی عملياتی به خود می گيرد. 
اصولگرایان که به دليل اتفاقات یکی، دو سال اخير 
از اعتمادبه نفس باالیی برخوردار هستند، به نظر 
می رسد بيشــتر از هر چيز به اجماع و ائتالف نياز 
دارند، دقيقا موضوعی که در یکــی، دو انتخابات 
اخير پاشنه آشيل آنها بوده است. در چنين شرایطی 
چهره های مطرح و نظریه پردازان جبهه پایداری 
که مردم آنها را زیر پرچم اصولگرایی می شناسند، 
زمزمه جدایی و استقالل در ارایه ليست انتخاباتی 
ســر داده اند، مثال دیروز حجت االســالم مرتضی 
آقاتهرانی، دبيرکل جبهه پایداری در گفت وگویی 
با انتقاد از برخی ائتالف های اصولگرایان در گذشته 
گفت: »این چه تدبير و ائتالفی است که به ما این 
اجازه را بدهد که بنشــينيم و چون قبل بار دیگر 
همان راه را برویم که نتيجه اش این باشد؟ بد نيست 
اشــاره کنم به ائتالفی که هدفش باختن باشــد، 
وارد نخواهيم شــد، همچنين ائتالفــی که در آن 
سهم خواهی هدف باشد یا از قبل منتخب آن معين 
شده باشد یا کار به شــکل پدرساالرانه باشد، ورود 
نخواهيم کرد. به این جمع بندی ها دقت کنيد تا به 
نتيجه برسيم. ناگفته نماند گاه می گویند پایداری 
به نتيجه توجه نمی کند، این هم درســت نيست، 
در نظر گرفتن نتيجه خود جزیی از وظيفه است. یا 
گفته می شود رأی آوربودن نماینده جزو شاخصه ها 
نيست این هم درست نيست، ولی همه حرف هم 
نيست، که باید اصلح را رأی آور کرد.« تحليلگران 
از این رفتار جبهه پایداری تفســيرهای متفاوتی 
ارایه می کنند، مثال حسن السجردی، دبير کميته 
سياســی حزب موتلفه اســالمی و فعال سياسی 
اصولگرا در گفت وگو با »شهروند« این حرف ها را 
بيش از هر چيز ژستی سياسی برای گرفتن سهم 

بيشتر در ليست های انتخاباتی می داند.
  پيش بينی شــما در مورد برنامه جبهه 
پایداری چيست؟  آیا درنهایت به ائتالف تن 

خواهند داد؟
آنچه قبال هم در مورد رفتــار انتخاباتی جبهه 
پایداری دیده ایم نشــان می دهد دایما از استقالل 
حرف می زنند و اعالم می کنند که ائتالفی در کار 
نخواهد بود، اما فکر می کنم این بيشــتر ژست و 
نمایشی برای گرفتن سهم بيشتر در ائتالف است 
و آنها واقعا نمی خواهند تنها باشند و بدشان نمی آید 
که مخصوصا در شهرهای بزرگ در ائتالف با ليست 

واحد اصولگراها شانس شان را باال ببرند.
  فکر می کنيد اگر جبهه پایداری درنهایت 
ليست مستقل بدهد، شانسی برای موفقيت 

در انتخابات دارد؟
موفقيت آنها بســتگی زیادی به محلی دارد که 
در آن ليست مستقل بدهند. من فکر می کنم آنها 
در برخی شهرها و مناطق به دليل ساختار سياسی 
حاکم بر منطقه و همين طور چهره هایی که دارند، 
بعيد نيست با اقبال )آن هم نه چندان زیاد( مواجه 
شــوند، اما در شــهرهای بزرگ مخصوصا تهران 
به دالیل متعدد مانند حضور نخبگان سياســی 
قدرتمند، ساختار سياســی، نظر افکار عمومی، 
جبهه بندی های سياسی قدیمی و باسابقه، رقابت 
سياسی نفســگير و... موفقيتی نخواهند داشت. 
به همين دليل شــاید در شــهرهای بزرگ تن به 
ليست ائتالفی بدهند و در شهرهای کوچک ليست 

مستقل ارایه کنند.
  جبهه وحدت اصولگرایی زیر بار چنين 

سياستی از سوی جبهه پایداری می رود؟
در حال حاضر جبهه وحدت می خواهد براساس 
منطقه هــای مختلف تصميم را به تشــکل های 
سياسی زیرمجموعه واگذار کند. در شهرهای بزرگ 
مانند تهران تمام هم و غم این است که ليست واحد 
و ائتالفی داده شــود، اما در مورد شهرهای دیگر 

اینطور نيست.
  جبهه پایداری برای ارایه ليست مستقل 

روی چه چهره هایی حساب کرده است؟
به هر حال در طول زمانی که جبهه پایداری در 
سياست کشور فعال تر بود، مانند دوره نهم و دهم 
ریاســت جمهوری و مجلس هشتم چهره هایی از 
این جریان شناخته شدند، مانند وزرای دولت های 
احمدی نژاد یا نماینده های مجلس شناخته شده و 

اعضای سابق شورای شهرها. 

راهپيمایی گراميداشت روز ۱۳ آبان دیروز صبح همزمان 
در تهران و سایر استان ها برگزار شد. بنابر هماهنگی های 
قبلی، »استکبارستيزی و مقاومت اسالمی، سرآغاز افول و 
فروپاشی آمریکا« به عنوان شعار راهپيمایی امسال انتخاب 
شده بود.  در مسير راهپيمایی روز ۱۳ آبان ماه امسال برخی 
از نهادهای دولتی و غيردولتی مانند ســال های گذشته، 
غرفه هایی با محوریــت فعاليت های فرهنگی و هنری برپا 
کرده بودند؛ ماننــد هالل احمر، شــهرداری، وزارت نفت، 
آموزش وپرورش و... اما آنچه دیروز در مســير راهپيمایی 
بيشتر از هر چيز توجه شرکت کننده ها را به خود جلب کرد، 
طرح های جدیدی بود که بعد از سال ها روی دیوار سفارت 
سابق آمریکا در تهران نقش بسته بود. موضوع نقاشی های 
روی این دیوار چند وقت پيش هم خودشــان را به خبرها 
رســاندند، آن هم زمانی که خبر فيلمبــرداری فيلم تازه 
اميرحسين مهدویان، کارگردان فيلم های ماجرای نيمروز و 
رد خون رسيد و گفته شد به او اجازه داده شده برای ساخت 
فيلمش نقاشــی های قدیمی روی دیوار سفارتخانه سابق 
آمریکا را پاک کند، حاال هم نقاشی های جدیدی که روی 
دیوار نقش بسته است، در اغلب تصاویری که از راهپيمایی 
دیروز مخابره شد، دیده می شود، مانند تصویری نمادین از 
گل حميد استيلی به تيم ملی فوتبال آمریکا یا طرح موسسه 
اوج در مورد مذاکرات هسته ای یا تصاویری از سرنگونی پهپاد 

آمریکا به دست نيروهای ایران. 
همان زمان رئيس مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، 
نهاد وابسته به سازمان تبليغات اسالمی ایران از طرح جدید 
این مرکز برای به تصویر کشيدن مقطعی از پيروزی انقالب 
۵۷ تا اشغال سفارت ایاالت متحده آمریکا در تهران خبر داد. 
مرتضی گودرزی دیباج در نشستی خبری در تهران گفت 
ســازمان متبوعش طرح جامعی را در این زمينه ارایه داده 
است که این نقاشی دیواری با همکاری مرکز فرهنگی سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی خلق خواهد شد.
مراسم رونمایی از نقاشی های جدید روی دیوار نيز سه روز 
پيش یعنی شــنبه یازدهم آبان از سوی سپاه پاسداران و با 
حضور حسين سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران برگزار 
شده بود. از پررنگ بودن تغيير نقاشی های روی دیوار سفارت 
ســابق آمریکا که بگذریم راهپيمایی دیروز حاشــيه های 
دیگری هم داشت، از ساخت مجســمه سران کشورهای 
مختلف گرفته تا اجرای ســرود یار دبســتانی از ســوی 
دانش آموزان که با استقبال شرکت کننده ها در راهپيمایی 

مواجه شد. 
در نهایت هم راهپيمایی روز ۱۳ آبان در تهران با تجمع 
شرکت کننده ها برابر سفارت سابق آمریکا، امضای طومار 

در اعتراض به اســتکبار جهانی و قرائت بيانيه پایان یافت. 
در بخش هایی از ایــن بيانيه پایانی شــرکت کنندگان و 
برگزارکنندگان آمده بود: »ما دانش آموزان با شــما رهبر 
فرزانه عهد می بندیم برای مبارزه با هر نوع فساد که از طرف 
مسئوالن و غيرمسئوالن باشد، از تمام نيرویمان استفاده 
کنيم و تالش می کنيم در راه عدالت که در صدر هدف های 
اوليه همه بعثت های الهی بوده و در جمهوری اسالمی نيز 
دارای همان شــأن و جایگاه است، شکاف های طبقاتی در 
جامعه از بين برود و همان طور که به ما اميد دادید، اميدتان را 
نااميد نمی کنيم. ما نوجوانان دانش آموز با شما عهد می بندیم 
که برای استقالل و آزادی کشور که براساس اخالق و قانون 
باشد، این دو را حفظ کنيم و در این راه کنار شما ایستاده ایم 
تا اوج افتخار و عزت را برای نظام مقدس جمهوری اسالمی 
به ارمغان آوریم.«سخنران اصلی مراسم راهپيمایی تهران هم 
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران بود که در بخشی 
از سخنانش با اشاره به اهميت تسخير سفارت سابق آمریکا 
گفت: »این اقدام یکی از مهم ترین حرکت های خودجوش 
در تاریخ انقالب های اصيل و مردمی جهان است که ابهت 
پوشالی آمریکا را در هم شکست و خفت و زبونی این کشور 
را نشــان داد. همچنين فریاد مظلوميــت و آزادگی مردم 

مسلمان ایران را طنين انداز کرد.«
او ادامه داد: »پيام ۱۳ آبان، آزادی و آزادگی ملتی سرافراز 
و غيرتمند در برابر قدرت های پوشالی و اوج آمریکاستيزی و 
نفرت نسبت به سياست ها و جنایت های ضدبشری آمریکا 
در ایران و جهان است. ۱۳ آبان به مستضعفان و مسلمانان 

عالم نشان داد که می توانند در برابر غارتگران، چپاولگران و 
زورگویان متفرعن و زیاده طلب، راه مقاومت و ایستادگی را 
برگزینند و در این راه پيروز شوند.« سرلشکر موسوی ادامه 
داد: »۱۳ آبان یادآوری می کند که تسليم فقط مختص ذات 
اقدس الهی اســت و هرگز نباید در برابر مستکبران و نظام 
سلطه سر تسليم فرود آورد. مردم سرافراز ایران در ۱۳ آبان 
به جهان نشان دادند که دیوار ظلم و ستم، هر چند به ظاهر 
محکم باشد، شکستنی و فروریختنی است و با مقاومت و 
ایستادگی در راه حق می توان در مبارزه با ستمکاران پيروز 
شد و به اهداف عالی انسانی دست یافت. کارنامه سياه دولت 
آمریکا پر است از ظلم و ستم و جنایت و نفرت در همه جای 
جهان؛ در مورد کشور عزیز ما ایران، جنایات بی شماری را 
مرتکب شده اند که احصای آنها از حوصله این زمان خارج 
است.«فرمانده کل ارتش تأکيد کرد: »در پرتو الهام بخشی، 
استکبارستيزی و مقاومت اســالمی، شيطان رانده شده از 
منطقه طعم تلخ شکست و سرخوردگی را چشيده و جایگاه 
خود را از دســت داده و در مسير افول با سردمداری ترامپ 
با سرعت بيشتری به سقوط نزدیک می شود. اکنون انقالب 
اسالمی یک چله  پرچالش اما پرافتخار را پشت سر گذاشته 
است و به صورت اعجاب آور و بی ســابقه ای از مجموعه ای 
از موانع، دشــواری ها و مشــکالت، که هر نظامــی را از پا 
درمی آورد، با وفاداری کامل به آرمان ها و ارزش ها و مقاومت 
در برابر دشمنان با موفقيت عبور کرده و اینک وارد دومين 
گام برای ساخت تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع 

خورشيد والیت عظمی شده است.«

شهروند| عده ای از تظاهرکنندگان 
عراقی در کربال به کنســولگری ایران 
متعرض شدند و پرچم عراق را به جای 
پرچم ایران قرار دادند. آنطور که برخی 
از خبرگزاری های عراقی نوشــته اند، 
نزدیک به  هزار تظاهر کننده در کربال 
کنســولگری ایران را محاصره کردند. 
آنها پرچم ایــران را پایيــن آوردند و 

پرچم عراق را به جای آن قرار دادند.
اما سرکنســول ایران در کربال خبر 
داده که پس از ناآرامی حاال شــرایط 
در اطراف کنســولگری ایــران عادی 
و آرام اســت. سرکنســول جمهوری 
اســالمی ایران در کربــال تاکيد کرد 
که نيروهــای امنيتی بر اوضاع کنترل 
دارند و شــرایط در اطــراف این مقر 
دیپلماتيک کشورمان به حالت طبيعی 
بازگشــته اســت.فرماندهی پليــس 
کربال نيز گفته است اوضاع در اطراف 
کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در 
کربال تحت کنترل است. شبکه العالم 
در گزارشــی بيان کرده اســت گروه 
متعرض بــه کنســولگری جمهوری 
اسالمی ایران در کربال، از پيروان فرقه 
صرخی )از مدعيان دروغين و وابسته 
به سرویس های بيگانه( هستند که از 

اســتان های بابل و الدیوانيه به کربال 
منتقل شده اند.

اما بــه نظر می رســد این مســأله 
موجب شــده کنســولگری ایران در 
کربال هشدارهایی را خطاب به زائران 
عتبات عاليات مطرح کند. کنسولگری 
ایران در کربالی معلی از زائران عتبات 
عاليات خواست سفر خود را تا بازگشت 
امنيت به تاخير بيندازند. کنسولگری 
ایران در استان کربالی طی بيانيه ای از 
مناسب نبودن شرایط کنونی برای سفر 
به عتبات عاليات خبر داد. در این بيانيه 
از زائران ایرانی خواســته شده سفر به 
عراق را تا بازگشــت امنيت به کربالی 

معلی به تاخير بيندازند.
وزارت خارجــه عراق نيز نســبت 
به تعرض به کنســولگری جمهوری 
اســالمی ایران در کربال واکنش نشان 
داده و آن را محکــوم کرده اســت. در 
این بيانيه بر پایبنــدی وزارت خارجه 
عراق به تعهداتش دربــاره مصونيت 
هيأت های دیپلماتيک براساس توافق 
ویــن و ضرورت دور نگه داشــتن این 
هيأت ها از هرگونه خطر امنيتی تاکيد 
شده است. وزارت خارجه عراق افزود 
که امنيت هيأت هــای دیپلماتيک و 
کنســولگری ها خط قرمز ما اســت و 
دســتگاه امنيتی کشــور همه تدابير 

الزم برای جلوگيری از هرگونه تعرض 
امنيتی بــه هيأت هــای دیپلماتيک 
را اتخــاذ کرده اســت. وزارت خارجه 
عراق در ادامه ایــن بيانيه تاکيد کرد 
که چنين اقداماتی بر روابط دوستانه 
و حســن همجواری دو کشور تاثيری 
نخواهد گذاشــت. از ســوی دیگر اما 
دونالد ترامپ کــه فعاليتش در تویيتر 
زبانزد خــاص و عام اســت، به تجمع 
افرادی در مقابل کنسولگری ایران در 
کربال واکنش نشان داد. دونالد ترامپ، 
رئيس جمهوری آمریــکا در واکنش 
بــه وضع ناآرامی که شــب گذشــته 
توســط برخی نيروهای آشوبگر برای 
کنسولگری ایران در کربال پيش  آمد، 
دو ویدیو را که در صفحه های تویيتری 

منتشر شده بود، بازتویيت کرد.
شــواهدی وجــود دارد که نشــان 
می دهد تنش های منطقه ای راه شان 
را به درگيری های عــراق باز کرده اند. 
چندی پيــش نيز نيروهــای امنيتی 
عراق اعالم کرده اند یک گروه را که از 
سوی دولت امارات حمایت می شدند، 
دستگير کرده اند که در ميانه تظاهرات 
اقدام به تحریک معترضان به اقدامات 

خشونت آميز می کرده اند. 
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