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با حکم رهبر معظم انقالب اسالمي

«قربانعلي دري» به عنوان
نماينده ولي فقيه در استان مرکزي منصوب شد

حضرتآي�تاهلل خامن�هاي رهب�ر معظم انقالب اسلامي در
حکمي حجت االسالم والمس�لمين «قربانعلي دري» را به عنوان
نماينده ولي فقيه در اس�تان مرک�زي و امام جمعه اراک منصوب
کردند .متن حکم مقام معظم رهبري بهاين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب مستطاب حجت االسالم آقاي حاج شيخ قربانعلي دري
دامت معاليه
اکنون که جناب حجت االسالم آقاي محسني گرکاني پس
از سالها تالش موفق در مقام امامت جمعه اراک به قوه قضائيه
انتقال يافتهاند ،جنابعال��ي را که بحمداهلل مزين به زيور دانش و
تقوا ميباشيد و دوران طوالني را در خدمت به اسالم و مسلمين در مناصب عالي جمهوري
اس�لامي س��پري کردهايد ،به امامت جمع��ه آن ش��هر و نمايندگي خود در اس��تان مرکزي
منصوب ميکنم .شهر اراک نخستين پايگاه پرورش علمي امام راحل بزرگوار ما ،آن استان
يادآور نام بلند بزرگان و مشاهير علم و فرهنگ وجهاد در طول تاريخ است .مردم مؤمن آن
ش��هر و آن اس��تان در دوران پس از انقالب خدمات بزرگي به کش��ور کرده و بارها در مقاطع
گوناگون وفاداري خود را به انقالب اسالمي و آرمانهاي بلند را به اثبات رسانيدهاند .اميد
اس��ت جناب عالي با بهره وافر خود از علم و تقوا و تجربه همچون معلمي دلس��وز و خدوم به
ارشاد در آن منصب واله پرداخته و راهنماي دين واخالق و تعهد براي همگان بويژه جوانان
عزيز و انقالبي باشيد .توفيقات شما را از خداوند متعال مسألت ميکنم.
سيد علي خامنهاي   1388/7/9

● با قدرت تمام در برابر دشمنان خواهيم ايستاد
رئيس دفتر مقام معظم رهبري گفت :هدف دشمن ،جلوگيري از توسعه علمي كشور
و پيشرفت ملت ايران است و تمامي تالش خود را در اين خصوص به كار گرفته است .آيت
اهلل «محمدرضا محمدي گلپايگاني» روز جمعه در آيين معارفه نماينده ولي فقيه در استان
مرك��زي و امام جمعه اراك گفت :هياهوهاي اخير دش��منان به خاطر ايجاد يك كارخانه
نيست بلكه آنان اساساً با پبشرفت علم و دانش و استقالل ايران مخالف هستند .وي با بر
شمردن برتريها و ابعاد شخصيتي رهبر معظم انقالب نسبت به ديگر رهبران دنيا تصريح
كرد :نظام و رهبري ايران ،امروز در اوج قدرت قرار دارد و در سايه روشن بيني ،هوشياري
و تدبير ايش��ان نگراني وجود ندارد .محمدي گلپايگاني با اش��اره به اغتشاش��ات اخير در
كش��ور گفت:همه چيز در جاي خود باقي است و با قدرت تمام در برابر دشمنان خواهيم
ايس��تاد .در پايان اين نشس��ت متن حكم مقام معظم رهبري مبن��ي بر انتصاب قربانعلي
دري نجف آبادي به عنوان نماينده ولي فقيه در اس��تان مركزي و امام جمعه اراك توسط
محمدي گلپايگاني قرائت شد .در اين مراسم همچنين از خدمات شايسته آيت اهلل احمد
محسني گركاني امام جمعه پيشين اراك تجليل شد.
● امامجمعه اراک :ملت ،مقتدرانه پشت سر رهبري ايستاده است
نماينده جديد وليفقيه در اس��تان مرکزي گفت :ملت ايران امروز منس��جم و مقتدر
پشت س��ر رهبري براي تحقق آرمانهاي واالي نظام جمهوري اسالمي ايستاده است.
دري نجفآب��ادي امام جمع��ه اراک در اولين خطبههاي خود در اين ش��هر افزود :رهبر
معظ��م انقالب داهيان��ه کش��ورمان را در زمينههاي علمي ،فرهنگي و سياس��ي رهبري
ميکن��د .وي ب��ا بيان اينکه اس��تان مرکزي مهد پرورش ش��خصيتهاي بزرگ علمي،
ديني و سياس��ي است ،گفت :جهان اس�لام از خدمات بزرگان اين خطه در طول تاريخ
بهرهمند شده است.

آيتاهلل مكارم شیرازی در ديدار شوراي مركزي حزب مؤتلفه:

يك گروه در انتخابات از خارج دستور ميگرفت

آيتاهلل مكارم شيرازي در ديدار دبير كل اعضاي شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي
با اش�اره به انتخابات دهمين دوره رياس�ت جمهوري گفت :يك گروه در انتخابات از خارج
دستور گرفته و آتش بيار معركه بودند.
به گزارش روابط عمومي حزب مؤتلفه اس�لامي ،آيتاهلل مكارم ش��يرازي در ديدار ش��وراي
مركزي اين حزب با اش��اره به اينكه س��ه گروه درانتخابات اخير مطرح بودند ،اظهار داشت :يك
گ��روه در انتخابات كه اكثريت بودند بي��ش از  24ميليون رأي آوردند .يك گروه هم 13ميليون
رأي آوردن��د .يك گروه هم گروهي مخرب بودند از خارج دس��تور ميگرفتند و آتش بيار معركه
بودن��د و كاره��اي بدي كردند ما بايد حس��اب آنه��ا را از هم جدا كنيم .وي اف��زود :ما ميگوييم
گروهي كه از غرب دستور ميگرفتند شناسايي و مطرود شوند اما بين دو گروه ديگر التيام ايجاد
كني��م ما نميتوانيم بگوييم همه مغ��رض بودند و همانطور كه رهبر عزي��ز انقالب فرمودند اينها
مطابق سليقهش��ان عمل كردند .آيتاهلل مكارم شيرازي با اشاره به تواناييهاي انقالب با بيان
اينكه خارجيها به تدريج داش��تند مأيوس ميشدند اما حوادث انتخابات آنها را از يأس خارج
ك��رد ،تصريح كرد :ما نبايد يأس دش��منان را تبديل به امي��د كنيم بايد تالش كنيم كه يكپارچه
ش��ويم آنهايي كه در اعتقاد به جمهوري اسالمي ،رهبري،نظام ومردم مشترك هستند دور هم
جمع شوند و وحدت ايجاد كنند و آن گروه فاسد و مفسد را طرد نمايند.

معرفی کتاب
با بررسي انتخابات دهم از زاويه سه نامه و سه پاسخ

كتاب «وراي نمودها و نمادها» منتشر شد

كتاب «وراي نمودها و نمادها» كه نگاهي اس��ت به انتخابات
دهم رياس��ت جمهوري از زاويه سه نامه و سه پاسخ از سوي دفتر
مطالعات و تدوين تاريخ ايران منتش��ر شد .كتاب حاضر عالوه بر
مقدمه در س��ه بخش به نقد و بررسي نام ه هاشمي رفسنجاني به
مقام معظم رهبري ،نامه ميرحس��ين موسوي به شوراي نگهبان
در تاريخ  30خرداد  ،1388همچنين سخنراني محسن كديور
پرداخته اس��ت .عباس س��ليمي نمي��ن ،مدير دفت��ر مطالعات و
تدوين تاريخ ايران در مقدمه اين كتاب نوش��ته اس��ت :متأسفانه
در فضاي بعد از انتخابات آن چه سخن گفتن نيروهاي داخلي را
با يكديگر دشوار ساخت ،مشروعيت دادن به رسانههاي وابسته
به بيگانه بود .به طور قطع اگر برخي سياستمداران براي تقويت
مواضع خويش گس��ترش دايره رقابت سياسي داخلي را به خارج كشور مجاز نميپنداشتند ،يافتن
زبان مفاهمه مشترك بين نيروهاي پايبند به مصالح ملي بسيار سهلتر بود.
در بخش ديگري از اين مقدمه عنوان ش��ده اس��ت :ورود چنين رس��انههاي بدسابقه خارجي به
جمع برخي گروههاي سياسي ممكن است برد سخن آنان را در كوتاه مدت افزايش دهد ،اما به طور
قطع مبهم شدن موقعيت سياسي آنان را در جبهه ملت دربرخواهد داشت .همچنين در مقدمه كتاب
حاضر اشاره شده است :نيروهاي طرفدار هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري در روزهاي پرالتهاب
تبليغات انتخاباتي در كمال نظم و انضباط تا پاسي از شب به بحثهاي سياسي پرداختند ،اما هرگز
شاهد قانونشكني نبوديم اما مشخص شدن نتيجه انتخابات ،فضاي سياسي جامعه را برهم زد .اين
مسئله در واقع حاصل نقشآفريني نامزدها بود كه فرهنگ بااليي را از خود به نمايش نگذاشتند.
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براي بازديد از دفتر حفاظت منافع ايران در امريكا صورت گرفت

سفر كمسابقه وزير خارجه ايران به واشنگتن

گ�روه سياس�ي ـ وزير خارجه ايران پنجش��نبه ش��ب بع��د از ديدارها و
نشس��تهاي فشرده ديپلماتيك در حاش��يه اجالس مجمع عمومي سازمان
مل��ل ،نيويورك را به مقصد تهران ترك ك��رد و اين در حالي بود كه در آخرين
روزهاي حضور منوچهر متكي در امريكا ،وي به واس��طه حضور در واشنگتن
پايتختاينكشورخبرسازشد.
متكيروزچهارشنبهودرمياناسكورتگستردهنيروهايامنيتيامريكا،
در دفتر حافظ منافع ايران در واشنگتن حضور يافت .طي  30سال گذشته،
اين دومين سفر يك وزير خارجه ايران به پايتخت امريكاست .پيش از متكي،
كم��ال خ��رازي ،وزي��ر خارجه وقت اي��ران در ده��ه  90ميالدي از واش��نگتن
دي��دار كرده بود .متكي  18س��ال پيش نيز در مقام مع��اون وزير خارجه ايران
به واش��نگتن س��فر كرده بود .اين س��فر كوتاه با حواش��ي خاص و خبرسازي
رس��انههاي امريكاي��ي نيز همراه بود ام��ا وزير امورخارجه اي��ران ،گزارش اين
رس��انهها را که گفته بودند او در جريان س��فر چند س��اعتهاش به واشنگتن با
شماري از اعضاي کنگره امريکا ديدار و گفتوگو کرده ،رد كرد.
وي در گفتوگ��و با ايرنا در نيويورک گفت« :اگر روزي الزم باش��د اين
ديدار انجام گيرد ،انجام خواهد ش��د ولي در اين س��فر ،چنين ديداري انجام نشده است ».خبرنگار
ايرنا در ادامه اين گفتوگو پرسيد که برخي رسانههاي امريکايي صدور سريع مجوز براي انجام اين
سفر را پيام حسن نيت واشنگتن به تهران تلقي کردهاند ،آيا با اين تحليل موافقيد؟ متکي با اشاره
به اينکه مجوز اين سفر در فاصله کوتاهي از سوي مقامهاي امريکايي ارائه شد ،پاسخ داد« :در عالم
سياست ،ما سعي ميکنيم که خيلي گران نخريم و خيلي هم ارزان نفروشيم ».ايران و امريکا حدود
 30سال است که روابط سياسي ندارند و ديپلماتها و حتي خبرنگاران ايراني که براي فعاليت در
سازمان ملل راهي نيويورک ميشوند ،فقط حق تردد در محدوده  25مايلي سازمان ملل را دارند.
خروج از اين منطقه  25مايلي نيازمند کسب مجوز از مقامهاي مسئول امريکايي است.

وزي��ر امورخارج��ه در ادام��ه گفتوگو ب��ا ايرنا توضي��ح داد :صرفنظر از
فضايي که س��عي ش��د به وجود بياي��د ،قاعدتاً ايران و امري��کا خارج از بحث
رواب��ط سياس��ي و ديپلماتيک ،حوزهه��اي مختلفي از مس��ائل و يا زمينهها
را دارن��د از جمل��ه در حوزهه��اي فرهنگي ،اجتماعي و در بخش مؤسس��ات
مطالعاتي که طي  30سال گذشته اينگونه ارتباطات بين دو کشور وجود
داش��ته اس��ت و افرادي خ��ارج از مقامات رس��مي ،معموالً در س��مينارهاي
مش��ترک يکديگر ش��رکت ميکردن��د .متکي تصري��ح کرد :ما در دس��تگاه
ديپلماسي منعي براي اينگونه ارتباطات و تبادل نظرها نميبينيم بنابراين
حوزه همکاريهاي مطالعاتي و فرهنگي و اجتماعي و حتي حوزه مطالعات
بينالمللي امنيتي ،مباحثي اس��ت که ميتواند در آن قالبهاي ش��ناخته
شدهاي که در دنيا وجود دارد صورت گيرد.
وي اف��زود :البت��ه اينه��ا اکن��ون ارتباطي به اين س��فر من ن��دارد .وزير
امورخارج��ه با اش��اره به اين كه بيش��ترين تع��داد ايرانيان خارج كش��ور در
اياالت متحده امريكا زندگي ميكنند ،گفت :رويکرد دولت نهم و در دولت
دهم توجه هر چه بيشتر به ايرانيان بوده و هست و ما سعي داريم رفت و آمد
اينها به کشور و سرزمين مادري خود را تسهيل کنيم و تسهيل حضور آنها در فعاليتهاي اجتماعي،
اقتصادي و بشردوس��تانه کشورش��ان مثل هر اقليت ديگري که در امريکا زندگي ميکند از وظايفي
است که دولت بايد به آن بپردازد و براي آن برنامهريزي کردهايم.
در همين حال س��خنگوي وزارت خارجه ايران نيز با رد خبر ديدار متكي با نمايندگان كنگره و يا
مقامه��اي رس��مي امريكايي تأكيد كرد كه وي فقط با اعضاي ش��وراي رواب��ط خارجي امريكا كه يك
نهاد غيردولتي اس��ت ،ديدار كرد .وي اظهار داش��ت :اعضاي اين ش��ورا هماكن��ون از دولتمردان و يا
نمايندگان كنگره امريكا نيستند .ش��وراي روابط خارجي امريكا ،سازماني مستقل و غيردولتي است
كه در سال  1921تأسيس شده و دفتر اصلي آن در نيويورك واقع شده است.

فرمانده سپاه پاسداران در جمع مسئوالن بسيج دانشجويي  313دانشگاه:

يكنند
مطرحکنندگان طرح وحدت ملي بر خالف آن عمل م 

گ�روه سياس�ي ـ گردهماي�ي دو روزه
مسئوالن بسيج دانش�جويي  313دانشگاه
سراس�ر كش�ور با حضور س�ردار سرلشكر
محمدعل�ي جعف�ري ،فرمان�ده كل س�پاه
پاس�داران و حجتاالسلام حسين طائب،
مع�اون فرمانده�ي كل س�پاه و فرمان�ده
ني�روي مقاومت بس�يج در مجتمع فرهنگي
دانشجويي  13آبان (النه جاسوسي سابق)
برگزار شد.
فرمانده س��پاه پاس��داران با اش��اره به هفته
دف��اع مقدس اظهار داش��ت:امروز ش��اهد عزت
و اقتدار بي��ش از پيش جمهوري اس�لامي ايران
هس��تيم كه اين اقت��دار و عزت را مدي��ون ايثار و
از خودگذش��تگي مل��ت ايران در  8س��ال جنگ
تحميليهستيم.
■ فتنههاي اخير بسيار سختتر از
 8سال جنگ تحميلي بود
سردار سرلش��کر جعفري نديدن دشمن در
مي��دان جنگ ن��رم را مش��كل اصل��ي اين جنگ
دانس��ت و خاطرنش��ان ك��رد :در اي��ن حال��ت نه
ميتوانيمدشمنراببينيمونهميتوانيمازاهداف
و اقدامات آن باخبر شويم ،چون معموالً منافقانه
عملميكنندوحقايقوواقعيتهاباهمآميخته
ميشوند .جعفري در ادامه با بيان اينكه دنياي
ابهامات در جن��گ نرم را در فتنه اخير مش��اهده
كرديم ،يادآور ش��د :اين فتنه حقيقتاً بزرگترين
خطر براي محت��واي نظام و انقالب اس�لامي در

* هرگز با قانون شكنان و مخالفان آراي ملت نميتوان طرح وحدت ريخت
* هدف از مطرح كردن چنين طرحهايي توقف روشنگريها است
طول  30سال انقالب بود ،درحالي كه همه فكر
ميكنند  8سال جنگ تحميلي بزرگترين خطر
براي انقالب بوده اس��ت ،اما بايد توجه كنيم كه
ي نيز پيش رفتيم .وي
در اي��ن فتنه تا مرز برانداز 
ادام��ه داد :اين براندازي در ش��كل رس��مي نظام
نبود چون كس��ي ج��رأت آن را ندارد و مانند اين
اس��ت كه فردي بخواهد با اصل اس�لام مخالفت
كن��د ،نظام جمهوري اس�لامي به حدي ريش��ه
دوانده و مستحكم ش��ده كه كسي نميتواند به
اصل آن خدشه وارد كند و علناً با آن مبارزه كند
به طوري كه حتي دشمنان قسم خورده انقالب
نيز جرأت اين مقابله و مخالفت را در عرصههاي
مختلفنظاميوحتيسياسيندارند.
جعف��ري ب��ا بي��ان اينكه دع��واي اخي��ر از
 12-10س��ال پيش در كش��ور ش��روع ش��ده و
دعوا بر س��ر اصول محت��واي نظام بوده اس��ت،
تصري��ح ك��رد :زمان��ي كه اي��ن مطال��ب را بيان
ميكني��م اين اف��راد ناراحت ميش��وند كه چرا
حرف از كودتاي مخملي و براندازي مطرح شده
اس��ت ،چون ميدانند زماني كه ب��راي مردم با
اطالعات مستند افشاگري و روشنگري ميشود
برنامههايش��ان بهم ميريزد و اين چنين مطرح

اظهارات قشقاوی درباره كشف اشياي عتيقه از ديپلمات آرژانتينی

س�خنگوي وزارت ام�ور خارجه گفت :تحقيقات س�ازمان مي�راث فرهنگي و گمرک
جمهوري اسلامي ايران در خصوص کشف اشياي عتيقه از بار «سباستين زاواال» رايزن
سابق سفارت آرژانتين در تهران ادامه دارد.
حس��ن قشقاوي در پاسخ به س��ؤال خبرنگاري در خصوص کشف اشيا عتيقه از بار رايزن سابق
سفارت آرژانتين در تهران ،اظهار داشت« :سباستين زاواال» رايزن سابق سفارت آرژانتين در تهران در
خردادماه امسال در پايان مأموريت خود که بيش ار  7/5سال طول کشيد ،تهران را ترک کرده است
و اثاثيه نامبرده که قرار بود پس از خروج وي از کشور خارج گردد داراي بستههاي زيادي بود.
وي اظهار داشت :مأمورين گمرک جنوب تهران به اثاثيه نامبرده مشکوک شده و با رعايت
کنوانسيون ناظر بر حقوق ديپلماتيک و کنسولي وين ،پس از بازديد از بخشي از بار نامبرده
در حضور کاردار س��فارت آرژانتين در تهران ،تعدادي از اش��ياي عتيقه از جمله مسکوکات و
اسکناسهاي قديمي،کتب خطي ،اسلحههاي قديمي و ...در اثاثيه نامبرده کشف کردند.
قشقاوي افزود:سازمان ميراث فرهنگي و گمرک جمهوري اسالمي ايران در حال تحقيقات
کارشناسي تکميلي در اين زمينه بوده و قرار است نتايج بررسيها را متعاقباً اعالم نمايند.

ارسال مستندات جرايم  36عضو گروهك منافقين به دادگاه عراق

يك منبع مطلع عراقي از تصميم دولت
بغداد براي ارس�ال مس�تندات جرايم 36
عضو بازداشت ش�ده گروهك تروريستي
منافقين به دادگاه اين كشور خبر داد.
اي��ن منبع گف��ت :از جمله جراي��م  36عضو
بازداش��ت ش��ده گروه��ك منافقي��ن مداخل��ه در
مس��ائل امنيتي ع��راق ،ورود غيرقانون��ي به اين
كشور و  ...است .يكي از منابع امنيتي عراق اعالم
كرده اس��ت كه مس��ئوالن عراقي اين  36نفر را از

ذيالي به بغداد منتقل كرد ه و دولت در تالش براي
محاكمهاينافراددردادگاهياستكهطرفهاي
بينالمللي در آن مش��اركت دارند .اين در حالي
است که اخيرا ًاخباري از صدور دستور آزادي اين
 36نفر توس��ط يكي از قضات عراقي منتشر شد.
 36عضو گروهك تروريستي منافقين به موجب
ماده  431و به دليل ايجاد آش��وب و خشونت در
حوادث اواخر جوالي در اردوگاه اش��رف ،توسط
پليسعراقبازداشتشدند.

البرادعي به تهران سفر ميكند

آژانس بينالمللي انرژي اتمي از س��فر مديركل اين آژان��س در آيندهاي نزديك به تهران
خبر داد .ايسنا زمان اين سفر را بعد از ظهر امروز عنوان كرد .البرادعي در اين سفر قرار است با
دكتر صالحي ،معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان ديدار و گفتوگو
كند .به گفته يك مقام نزديك به آژانس ،البرادعي در اين سفر كوتاه شخصاً از هيچ تأسيسات
هستهاي ايران بازديد نخواهد كرد.

ميكنند كه ورود س��پاه و بس��يج در عرصههاي
سياسي غيرمجاز اس��ت ،درحالي كه اين موارد
تكليفي ب��راي ما اس��ت .فرمانده كل س��پاه در
ادام��ه تصري��ح ك��رد :مهمتري��ن وظيف��ه م��ا در
مقطع كنوني روش��نگري بعد از اين فتنه عميق
اس��ت چون ضربهاي حيثيتي به نظ��ام وارد و با
احساسات مردم در بستر انتخابات بازي كرد.
■ اگر در ايران ه�م فرد موردنظر غرب
انتخاب ميشد دشمنان مشكلي نداشتند
وي اظهار داش��ت :مش��ابه اتفاق��ات اخير
را در كش��ورهاي آس��ياي ميانه مشاهده كرده
بوديم كه در آنجا غربيها از طريق دموكراسي
فردي را س��ركار آوردند كه هم��راه آنها بوده و
نظ��رات غرب را اج��را ميكرد بنابراي��ن اگر در
جمهوري اس�لامي ني��ز چنين ف��ردي انتخاب
ميشد دش��منان مشكلي نداش��تند .جعفري
تأكيد کرد :مطالبي كه در خصوص برنامههاي
برخ��ي اف��راد ب��راي تضعي��ف جاي��گاه رهبري
مطرح كردم اطالعات بود و نه اعتراف.
■ مط�رح کنندگان ط�رح وحدت ملي
بر خالف آن عمل ميكنند
فرمان��ده كل س��پاه پاس��داران در واكن��ش

به طرحه��اي مطرح درباره وح��دت ملي گفت:
هرگز ب��ا قان��ون ش��كنان و مخالف��ان آراي ملت
نميتوان طرح وحدت ريخت .اين افراد اول بايد
از ملت عذرخواهي و به آراي مردم تمكين كنند.
ه��دف از مطرح كردن چني��ن طرحهايي توقف
روش��نگريها اس��ت .جعفري با تأكيد بر اينكه
بايد حقايق براي آحاد مردم روشن شده و مردم
سران فتنه را بشناسند تصريح كرد :امروز برخي
ن��داي وحدت س��ر ميدهند درحالي ك��ه ما نيز
اعتقاد داريم كه اصل وحدت بس��يار خوب است
اما بيان آن در اين شرايط ايجاد شبهه ميكند،
چ��ون مطرحكنندگان آن به گونهاي ديگر عمل
ميكنند.
■ با مدعيان تقلب نميتوان وحدت كرد
وي اف��زود :هرگز نميتوان با فردي كه
ب��ه آراي مردم تمكي��ن نميكند و به خاطر
اش��تباهاتش حاضر به عذرخواهي نيس��ت
به دنبال وح��دت بود چون اي��ن افراد بايد
پاسخگوي همه خسارتهاي وارد شده به
كشور باشند و اين نكتهاي است كه برخي
از آقاي��ان خ��ودي به آن توج��ه نميكنند.
فرمانده كل س��پاه ادامه داد :اين افراد اول
بايد از مل��ت عذرخواهي كنند و تقصيرات
خ��ود را بپذيرن��د و بع��د ب��ه آراي م��ردم
تمكي��ن كنند ت��ا عطوفت نظ��ام جمهوري
اس�لامي شامل حال آنها ش��ود؛ چون آنها
قانونشكني كردهاند.
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سفرنامه
ناگفتههايي از سفر رئیس جمهور (بخش اول)

در نيويورك چه گذشت؟

سيد محمدرضا مير تاجالديني*

حض��ور در هيأت هم��راه رئيس جمهوري آقاي دكت��ر احمدينژاد براي س��فر به نيويورك
جهت شركت در شصت و چهارمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد ،فرصتي بود كه
برايمان پيشآمد .سعي كرديم از هر فرصت پيشآمده در جهت تبيين مباني نظام اسالمي و
رساندن پيام عزت آفرين ملت بزرگ ايران به جهانيان استفاده كنيم .چون اولين سفر به امريكا
بود طبعاً تازگيهاي زيادي ميتوانس��ت براي ما داشته باش��د و چون بنده يادداشت روزانه در
دفت��ر خاط��رات دارم تصميم گرفتم با توجه به اهميت اين س��فر بههنگام بازگش��ت گزارش��ي
بهحضور ملت شريفمان تقديم نمايم .بر اين اساس مسائل مهم جلسات و ديدارها و برخوردها و
همينطور بازديدها را به صورت يادداشت روزانه تهيه و تحت عنوان «در نيويورك چه گذشت» به
خوانندگان عزيز ارائه نمايم .در این نوشتار تالش بر اين است آنچه كه در حواشي جلسات اتفاق
افتاده و ناگفتنيها و آنچه كه براي خوانندگان جذاب و مفيد است آورده شود.
روز دوش��نبه ( 88/6/30هفت��ه تعطيلي مجلس) براي نماز ظه��ر به مجلس رفته بودم كه
بچهه��اي تش��ريفات مجلس خبر دادند ويزاي نيويورك درس��ت ش��ده و فردا س��اعت 10/30
بايد در فرودگاه پاويون جمهوري باش��يم براي س��فر به همراه آقاي رئيسجمهور براي ش��ركت
در اجالس��يه  64مجمع عمومي س��ازمان ملل ،از يك ماه و نيم قبل موضوع مطرح ش��ده بود
و براي ويزا اقدام ش��ده بود .ميگفتند ويزاي بعضي از همراهان هنوز نيامده اس��ت .از پنج نفر
نمايندگان اقليتهاي مذهبي ،ويزاي آقاي بت كليا نماينده محترم آشوريان با مشكل روبهرو
ش��ده بود و از ساير نمايندگان هم سفر بنده را قطعي ميگفتند .ساعت  10صبح روز سهشنبه
به طرف فرودگاه حركت كردم .دوستاني از حوزه انتخابيه آمده بودند .بعضي از مسائل مربوط
ب��ه حوزه انتخابيه را تا فرودگاه پيگيري كردم ،هنگامي كه به س��الن پاويون رس��يدم مصاحبه
آق��اي رئيسجمه��ور آغاز ش��ده ب��ود .آقاي دكت��ر واليتي از ط��رف دفتر رهب��ري در يك طرف
و آق��اي رحيمي معاون اول رياس��ت جمهوري در طرف ديگر نشس��ته بودند .چن��د نفر از وزرا و
مسئولين از جمله دكتر عباسي وزير تعاون ،آقاي بختياري وزير دادگستري ،دكتر حسيني وزير
فرهنگ و ارش��اد اسالمي ،آقاي محس��نپور ،سرپرست آموزشي و پرورش هم حضور داشتند.
بعد از مصاحبه آقاي رئيسجمهور آقاي رحيمي گفتند مش��كل بقيه نمايندهها هم حل ش��ده
تماس بگيريد تا بيايند .باالخره با عجله و به سختي به آقاي فريدون حسنوند نماينده محترم
انديمشك و آقاي ارسالن فتحيپور نماينده محترم كليبر و آقاي حميد رسايي نماينده محترم
تهران هم اطالع داده ش��د كه خودشان را به هيأت برسانند .حدود ساعت  11/30ظهر سوار
هواپيما ش��ديم و دوستان هم بهتدريج خودش��ان را رساندند ،هواپيماي بوئينگ  707بود كه
به صورت تش��ريفاتي آماده كرده بودند .هيأت همراه حدود  80نفر از محافظين و خبرنگاران
و بعضي از نيروهاي نهاد رياس��ت جمهوري بودند .از مجلس هم عالوه بر ما  4نفر ،نمايندگان
اقليته��اي مذهبي آقايان وارط��ان (نماينده محترم ارامنه ش��مال) ،روب��رت بگلريان (ارامنه
جنوب) ،س��يامك مرهصدق (كليميان) ،اس��فنديار اختياري (زرتش��تيان) نيز بودند .هواپيما
حدود ساعت  12/35دقيقه پرواز كرد ،نماز ظهر و عصر را به جماعت خوانديم.
اولين س��فر به امريكا بود .پرواز مستقيم ،مدت پرواز  13ساعت اعالم شد .اختالف ساعت
ايران با امريكا  7/5ساعت است ،موقع برگشت مدت پرواز  11/5ساعت و اين اختالف به جهت
در مسير حركت زمين و باد ميباشد ،موقع رفتن به جهت غرب و در مسير حركت زمين است و
خالف جهت باد پرواز ميكنيم و موقع برگشت برعكس آن است .روز  31شهريور  88به يكي از
روزهاي طوالني عمرمان تبديل شد .حدود ساعت 12/35از تهران پرواز كرديم و ساعت1/15
دقيق��ه بامداد به وقت تهران در فرودگاه جان اف كندي نيويورك فرود آمديم كه به وقت امريكا
ساعت  6عصر بود .يعني حدود  12ساعت و  45دقيقه در پرواز بوديم ،مسير هواپيما از شمال
غرب كشورمان از آسمان تبريز عبور كرديم .از كشور تركيه به طرف اروپا و باالي شهر هامبورگ
آلمان به طرف اقيانوس اطلس ادامه مس��ير داديم .پس از چند س��اعتي پرواز باالي اقيانوس به
امريكاي ش��مالي رسيديم و حدود ساعت  23به وقت تهران از مرز امريكاي شمالي وارد فضاي
قاره امريكا شديم .سرعت هواپيما بين 830تا 860كيلومتر در ساعت بود و در فاصله 11900
متر از زمين پرواز ميكرد و دماي بيرون از هواپيما  60درجه زير صفر بود.
در مس��ير پرواز ،يك س��اعتي با آقاي دكتر احمدينژاد درخصوص موضوعات مختلف صحبت
كردم ،ميگفتند به هنگام آغاز س��فر تفأل به قرآن داش��تم .آيه ش��ريفه  48سوره توبه نمايان شد:
لق��د اتبغوا الفتنه من قبل و قلب��وا حك االمر حتي جاء الحق و ظهر ام��ر اهلل و هم كارهون (ترجمه:
آنان پيش از اين همه در پي فس��اد و ايجاد اختالف در ميان مؤمنان بودند و كارها را براي تو وارونه
ميكردند تا آنكه حق پديدار شد و امر خدا (دين او) پيروز گشت در حالي كه از آن ناخشنود بودند).
نشانه خوبي بود انشاءاهلل با توكل بر خدا موفقيت و پيروزي قرين سفر خواهد بود مخصوصاً در برابر
تبليغات رسانههاي اسكتباري كه همه چيز را وارونه جلوه ميدهند.
* نماينده تبريز و عضو هيأت همراه

