شنبه

سال پانزدهم-شماره 4332

سفرنامه
ناگفتههاي نيويورك ـ 6

ديدار با مسئوالن و رهبران مؤسسات و
سازمانهاي اسالمي در امريكا

محمدرضا میرتاج الدینی*
روز پنجش��نبه ساعت  13و  30دقيقه اين ديدار صورت گرفت .قبل از ديدار نماز جماعت در
يكي از اتاقهاي هتل با حضور جمعي از مدعوين برگزار ش��د .در اين ديدار چهرههاي ش��اخص و
معروف اس�لامي در امريكا حضور داش��تند( .حدود  8الي  10ميليون نفر مسلمانان امريكا تحت
هدايت اين افراد قرار دارند.
از جمل��ه اف��راد ش��اخص امام س��راج وهاج يك��ي از پرطرفدارتري��ن رهبران مس��لمان معنوي
سياس��ي بومي در امريكاس��ت .بيش از  60مسجد در سراس��ر امريكا با وي همكاري نزديك دارند
و طب��ق مرامنامههاي خ��ود وي را به عن��وان رهبر مذهبي خود پذيرفتهاند .ايش��ان در دانش��گاه
امالقرای عربستان تحصيالت خود را تكميل كرده است و طبعاً گرايشاتش هم به سمت عربستان
اس��ت .حجتاالس�لام والمس��لمين فاض��ل الهالن��ي امام و سرپرس��ت بني��اد آي��تاهلل خوئي در
نيوي��ورك و نماين��ده آيتاهلل سيس��تاني هم يكي از اف��راد حاضر بود .در اين دي��دار طبق معمول
ابتدا معارفه صورت گرفت و س��پس بر حس��ب ش��يوه آقاي رئيسجمهور ابت��دا مدعوين نظرات و
س��ؤاالت خودشان را مطرح كردند .عموماً از نشس��ت با آقاي دكتر احمدينژاد اظهار خوشحالي
ميكردند .پيروزي ايشان در انتخابات را تبريك ميگفتند و از سخنراني ايشان در مجمع عمومي
سازمان ملل تشكر مينمودند .در زير به بعضي از اظهارات اشاره ميكنم:
 امام س��راج وهاج با اظهار عالقه به اين ديدار گفتند ما بايد خيلي فرصت داش��ته باشيم كهبا هم گفتوگو كنيم از اينكه اين فرصت را براي مس��لمانان امريكا گذاش��تهايد تش��كر ميكنم.
معموالً رؤس��اي جمهور كش��ورهاي اس�لامي كه به امريكا ميآيند توجهي به جامعه مس��لمانان
امريكا ندارند.
 نهاد اواد ،سرپرس��ت ارشد ش��وراي ارتباطات مس��لمان امريكا كه فردي فلسطيني االصلميباشد با اشاره به اينكه اسالم در حال رشد در جامعه امريكايي است مؤسسات اسالمي زيادتر
ميش��ود بيشتر از  8ميليون نفر مسلمان در امريكا زندگي ميكنند از سخنرانيهاي احمدينژاد
در مجمع عمومي تش��كر كرد و گفت شما از توحيد و ارزشهاي الهي در اين مجمع سخن گفتيد
و ما عالقهمنديم در اين راستا كار كنيم و در حاشيه صحبتهايش به دستگيري سه نفر امريكايي
اش��اره كرد و گفت اميدواريم اين گردش��گران امريكايي از بخشندگي اسالم و مسلمانان بهرهمند
شده و آزاد شوند.
 صالحالدين يكي ديگر از حاضرين در جلس��ه بود كه پيش��نهاد داد برنامهاي ترتيب دهيدتا دوس��تان مس��لمان امريكا از ايران ديدار كنن��د و به خاطره ديدار خود در اواي��ل انقالب از ايران
اش��اره كرد كه با جمع  400نفري به ايران رفته و آيتاهلل مشكيني(ره) در قم برايشان سخنراني
كرده بود ،ميگفت :آيتاهلل مشكيني  15دقيقه آخر سخنرانياش را عربي صحبت كرد و خيلي
تأثيرگذار بود از يك فرد مراكش��ي كه در جمع ما بود پرس��يدم س��خنراني آقاي مشكيني چگونه
بود؟ گفتند خيلي خوب بود .سخنان اين آيتاهلل آمد به قلب من( .صحبتش در دلم نشست).
 يك��ي ديگ��ر از اعضاي جلس��ه در حين صحبتهايش به اش��كال تقلب پاس��خ گفت .آقاياحمدينژاد در  4س��ال قبل كه ناش��ناخته بود در ايران رأي آورد ،اكنون كه در كل دنيا شناخته
ش��ده اس��ت آيا صحيح اس��ت كه پيروزي ايش��ان را به تقلب نس��بت دهيم و آن را مخدوش جلوه
دهيم؟ بعد از صحبتهاي عمده افراد جلسه كه حدود يك ساعت طول كشيد آقاي احمدينژاد
به ايراد سخن پرداختند.
■ سخنان آقاي رئيسجمهور در جمع مسئوالن و رهبران سازمان اسالمي
بعد از دعاي فرج و حمد و سپاس بر پروردگار و صلوات و سالم بر پيامبر و آل پيامبر و اصحاب
منتخب ،نكات خوبي را مطرح كردند .يكي از مش��كالت رئيسجمهور اين اس��ت كه به همه كار
فرصت رسيدگي پيدا نميكند و همه كارهايي كه ميخواهد انجام نميشود چون كار زياد است
و فرصت كم است.
 پيشنهاد سفر به ايران را قبول دارم و دعوت ميكنم و مسئولين ذيربط موضوع را پيگيريكنند.
 آم��دن اوباما را بعضيها فرص��ت تلقي كرديد .آمدن اوباما يك فرصت اس��ت اما اول برايخودش فرصت اس��ت بعد براي ملت امريكا و بعد براي ديگران ،ديديد من پيام تبريك فرس��تادم
و در ايران نيز تحت فش��ار قرار گرفتم اما آنه��ا در انتخابات ما بر عكس عمل كردند و عكسالعمل
منفي نش��ان دادند .م��ن گفتهام حاضرم در مقابل رس��انههاي خبري و عموم��ي با رئيسجمهور
امري��كا صحب��ت كن��م ولي پاس��خي نيامده اس��ت .ما اع�لام كردهايم كه كارشناس��ان هس��تهاي
م��ا حاضرن��د با آنه��ا گفتوگو كنن��د .ما اوراني��وم 20درصد غني ش��ده ني��از داري��م و در اينباره
كارشناسان گفتوگو ميكنند.
■ حرف های دیگر حاضران:
 آق��اي رئيسجمه��ور ما به ش��ما عش��ق ميورزيم و اميدواريم ش��ما از اين فرصت اس��تفادهكنيد.
 فرد ديگري درخواست كرد كه با امريكا مذاكره كنيد. ديگري با اشاره به پيشرفتهاي هستهاي ايران ،نسبت به آن اظهار خوشحالي كرد و گفتاز آيتاهلل خامنهاي رهبر مسلمانان شنيدم كه گفتند مذهب ما اجازه نميدهد كه سالح اتمي و
هستهاي داشته باشيم و اين جايگاه شما را در استفاده از انرژي هستهاي تحكيم ميكند.
 يكي از افراد حاضر بحث را به مس��ائل داخلي ايران كش��اند و به مس��ئله انتخابات و ش��بههتقلب در آن پرداخت.
 رئی��س جمهور :گفتوگ��و و مذاكره با امريكا را طرح كرديد ،ما مس��لمانيم و اهل منطقيم.زبان تهديد ،زبان خوبي نيس��ت ،با زبان منطق برخورد ميكنيم ما امسال هم درخواست كرديم
ب��ه يكي از دانش��گاههاي امريكا برويم ولي موافقت نكردند .من در س��الهاي مختلف نشس��تم و
س��خنان رئيسجمهور امريكا را گوش دادم ولي آنها س��خنراني ميكنن��د و ميروند و حرفهاي
ديگران را نميش��نوند .ممكن اس��ت بگويند ميروند در دفتر كارش��ان گوش ميدهند آن موقع
پس چرا جلس��ه مجمع عمومي تش��كيل ميدهند هر كسي در كشور خود سخنراني كند ديگران
هم در دفتر كارشان آن را گوش ميدهند.
 امري��كا هنوز داراييهاي مس��دود ش��ده م��ا را آزاد نكرده اس��ت« .تغيير»ي كه آق��اي اوباماميگويد هنوز نشانهاي از آن ظاهر نشده است.
 امريكاييهاي دس��تگير ش��ده؛ ميدانيد كه ورود غيرقانوني از مرز هر كشوري جرم است.طبق قانون رسيدگي ميشود .قوه قضائيه و قاضي در نظام جمهوري اسالمي ايران مستقل است
البته اينكه عدهاي در زندان باشند ما خوشحال نيستيم .در دعاي ماه رمضان ميخوانديم اللهم
فك كل اسير ،به قوه قضائيه هم توصيه ميكنيم با اغماض رفتار كنند.
 اما درباره هولوكاست .بارها اين موضوع را تشريح كردهام اين يك شيطنت رسانهاي استكه حقيقت روش��ن نش��ود ما با كش��تار انس��انها و هر نوع نسلكش��ي مخالفيم .حوادث تاريخي
عبرت هس��تند نه بهانه كشتار جديد ،اگر حادثهاي را به عنوان نژادپرستي محكوم ميكنيم ولي
نبايد از آن بهانهاي براي نژادپرس��تي و نسلكش��ي اس��تفاده كنيم ما ميگوييم اگر چنين چيزي
اتفاق افتاده اس��ت فلس��طينيان مظلوم چه جرم��ي دارند كه تاوان آن را پ��س بدهند .و اما درباره
حوادث انتخابات ايران .ما در طول  30س��ال انقالب  30انتخابات داشتهايم ،انتخابات در ايران
يك روندي دارد .انتخابات در ايران توس��ط مردم انجام ميگيرد ،نظارت ميش��ود بيش از 500
هزار نفر معتمدين مردم در انتخابات در مراحل مختلف حضور دارند .خودش��ان نظارت ميكنند
و هيچ كس آنها را نميتواند به تقلب وادار كند .مردم ما مسلمانند و با تقلب مخالفند .چهار سال
قبل كه مسئوليت اجرايي انتخابات دست رقيب دولتي بود كه يكپارچه طرفدار رقيب بنده بودند
در آن دوره ه��م م��ن را به تقلب متهم كرد .در اين دوره هم  10روز مدت بررس��ي را تمديد كردند
همه كساني كه مدعي تقلب بودند بعد گفتند تقلب نشده! اگر پنجاه بار هم صندوقها را بشمارند
نتيجه همان است ولي گفتند ما معترضيم .در هر انتخاباتي يك نفر رأي ميآورد بقيه نه .اينكه
درس��ت نيس��ت هر كس��ي رأي نياورد بگويد تقلب ش��ده اس��ت .ميگويند به مقدمات انتخابات
اعتراض داريم نظرسنجيهاي مختلف قبل از انتخابات نیز منطبق با نتيجه انتخابات بود.
* نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی

وزير كشور در مراسم معارفه استانداران جديد قم و اصفهان مطرح کرد

احتمال انتصاب استاندار زن برای نخستین بار

گروه سیاسی ـ وزير كشور با اشاره به
اينك��ه نظام همواره صالب��ت خود را حفظ
خواه��د ك��رد ،گف��ت :در ح��وادث اخير به
خوبي مكر و حيله دشمنان بر مال شد .
به گزارش فارس ،مصطفي محمد نجار
پيش از ظهر پنجش��نبه در مراس��م توديع و
معارفه اس��تاندار قم كه در ت��االر معصوميه
استانداري برگزار شد ،در سخناني با اشاره
ب��ه اينك��ه اس��تان ق��م داراي ويژگيهاي
بسيار خاص و ويژهاي است ،اظهار داشت:
ه��ر اس��تان در كش��ور م��ا داراي ش��رايط و
خصوصيات خاصي اس��ت ولي اس��تان قم
داراي ويژگيهاي��ي خاص��ي اس��ت ك��ه در
كشور و جهان اسالم تأثيرگذار است .وزير
كش��ور با بيان اينكه ش��هر ق��م مركز توليد
فرهنگ اسالمي است ،گفت :نظام واليت
فقيه كه امروز افتخاري در جهان اس��ت ،از
قم ارائه شده است و در حاليكه نظامهاي
ديگ��ر هيچك��دام موف��ق نبودهان��د ،نظ��ام
واليت فقيه همواره پيشرو بوده است.
وي ب��ا اش��اره به حض��ور گس��ترده و حداكث��ري مردم
در انتخاب��ات رياس��ت جمه��وري اظهار داش��ت :مردم قم
هم��واره در انتخاباته��اي مختلف حضور گس��تردهاي در
صحنه داش��تهاند و با حضور خود مشت محكمي بر دهان
ياوهگوي��ان و دش��منان نظ��ام زدهان��د و حض��ور م��ردم در
انتخاب��ات اخير نيز از ميانگين كش��وري بس��يار باالتر بود.
وزير كش��ور با بيان اينكه ش��هر قم نم��اد مدنيت حكومت
اس�لامي اس��ت ،بيان داش��ت :دولت دهم در تالش است
كه با ش��تاب بيش��تري نس��بت به انجام كاره��اي عمراني
و پيش��رفت و توس��عه كش��ور گام بردارد و در دوران دولت
نهم نيز در استان قم با تالش استانداران قبلي اين استان
يعن��ي عباس محت��اج و محم��د ناظمياردكان��ي اقدامات
بس��يار خوبي صورت گرفته است .وي با اشاره به انتخاب
حجتاالس�لام موس��يپور به عن��وان اس��تاندار جديد قم
تصري��ح كرد :حجتاالس�لام موس��يپور اولين اس��تاندار
روحاني كش��ور بوده و فرزند حوزه است و با فعاليتهايي
كه در وزارت كشور داشته با زير و بم كار در اين وزارتخانه
آشنا است.
با انتقاد تلویحی از موضع کروبی و موسوی
در ارتباط با روز قدس صورت گرفت

●راهب�رد وزارت كش�ور ن�گاه عادالنه ب�ه تمامي
استانها است
همچنين وزير كشور در مراسم توديع و معارفه استانداران
قديم و جديد اصفهان كه در اس��تانداري اصفهان برگزار ش��د،
اظهار داش��ت :فراهم آوردن زمينه مش��اركت جوانان و زنان در
ام��ور اجراي��ي از جمله اي��ن راهبردها خواهد ب��ود كه پيگيري
خواهد ش��د .نج��ار در ادامه افزود :از ديگ��ر راهبردهاي وزارت
كش��ور در دولت دهم پيگيري مس��تمر جلس��ات فرمان��داران و
اس��تانداران در خص��وص مصوبات س��فرهاي اس��تاني اس��ت.
محمد نجار در بخش ديگري از س��خنانش به بيان ديدگاههاي
خود در خصوص اس��تان اصفهان پرداخت و گفت :اين استان
وزان��ت خاص خود را در همه زمينهها دارد و اين وزانت با توجه
به زيرس��اختهاي موجود ،پتانسيلها و سرمايه گذاريهايي
اس��ت ك��ه در اين اس��تان انجام ش��ده و ميش��ود .وي ب��ا بيان
اينكه اس��تان اصفهان محل استخراج مديران توانمند و اليق
و نيروهاي با ارزش و كارش��ناس در س��طوح مختلف ميباشد،
تصريح كرد :اس��تان اصفهان را يك س��يام كش��ور نميدانيم
بلكه آن را با توجه به توانمنديهايش ميسنجيم.
وزي��ر كش��ور دس��تيابي ب��ه رش��د اقتص��ادي مس��تمر،
ارتقاي نقش علمي ،فرهنگ��ي و اجتماعي ،تقويت صنعت

شگفتي علي الريجاني از رفتار سران اصالحات

گروه سیاسی ـ رئيس مجلس شوراي اسالمي به دليل «سکوت
س�ران اصالحات» در برابر خدش�ه به «عزت اسالم» از رفتار آنان
ابراز شگفتي کرد.
عل��ي الريجاني که پنجش��نبه به حوزه انتخابيه خ��ود ( قم) رفته بود،
در مراس��م افتت��اح «بني��اد علم��ي و فرهنگي ش��هيد مطه��ري» مرزبندي
انقالب اس�لامي را با دشمنان خود روشن و مشخص دانست و گفت:اين
سادهانديشي است که فکر کنيم اين مرزبندي تغيير کرده است.
رئيس مجلس همچنين به آش��وبهاي پس از انتخابات دهمين دوره
رياس��ت جمهوري هم اش��اره ک��رد و الزمه «مقابل��ه با ديکتات��وري» ايجاد
اس��تقالل سياس��ي و محور اساس��ي اس��تقالل کش��ور را «دف��اع و تبعيت»
از والي��ت فقي��ه و رهبر معظم انق�لاب اعالم کرد .وي در بخش ديگري از س��خنان خود در
خصوص رفتار متفاوت دو کانديداي شکستخورده انتخابات در روز قدس و از شعارهايي

که سبزپوش��ان در این روز در تهران س��ر دادند ،بشدت انتقاد کرد و آن را
باعث خدش��ه به «عزت اس�لام» دانس��ت و افزود اينها ش��عاري نبود که از
امالقراي اس�لام بيرون بيايد زيرا اينگونه شعارها ،عزت اسالم را مخدوش
ميکن��د .وی اف��زود :جریان ساختارش��کن حتي با بيان ش��عار «نه غزه نه
لبنان ،جانم فداي ايران» ،س��عي در خدش��هدار ک��ردن ماهيت روز قدس
ني��ز کردند .وي با طرح اين پرس��ش که «آيا اين ش��عارها و مطالبي مانند
«جمهوري ايراني» س��بب عزت ايران ميش��ود» ،بدون اشاره به نام سران
اصالحطلب از «سکوت» آنان در قبال اين شعارها ابراز شگفتي کرد.
الريجاني تلويحاً س��ران اصالحطلب را «افراد دردمند انقالب» ناميد و
دلي��ل ابراز ش��گفتي خود را چنين بيان کرد :که م��ن متعجبم که چرا اين
افراد «در مقابل چنين شعارها و رفتارهايي سکوت کردند و با امر به معروف و نهي از منکر،
جلوي اين افراد را نگرفتند».

آيتاهلل خاتمي در خطبه نماز جمعه تهران:

اجالس ژنو پيروزي
نظام جمهوري اسالمي ايران بود

گروه سیاسی ـ خطيب موقت نماز جمعه تهران ،گفت :به رغم همه مباحث مطرح شده پيرامون
برنامههاي هس��تهاي ايران ،اجالس ژنو موفقيت و پيروزي بزرگي براي جمهوري اس�لامي ايران بود .به
گزارشفارس،آيتاهللسيداحمدخاتميخطيباينهفتهنما زجمعهتهراندرخطبهدومنمازبااشارهبه
تأكيداتمقاممعظمرهبريبرعنصر«بصيرت»درچندماههاخيراظهارداشت:ايشاندرچالوسمجددا ًبر
عنصربصيرتتأكيدكردند،بصيرتابعادمختلفيمانندخداشناسي،نعمتشناسي،راهشناسيو...دارد
اما مهمترين بعد آن«دشمنشناسي»استكهانسان را در ميانگردو غبار فتنه نجات ميدهد.
امام جمعه موقت تهران به فرمايشات مقام معظم رهبري در چالوس اشاره كرد و افزود :همانطور
كه امام خميني(ره) فرموده بودند اگر روزي دش��منان از كس��ي تعريف كردند در او شك كنيد ،مقام
معظم رهبري نيز در س��خنان اخيرش��ان در چالوس فرمودند كه اگر حركتي كرديم كه به نفع امريكا و
صهيونيستها بود كار ما غلط است ،اما اگر آنها را خشمگين كرديم راه ما درست است .وي راه نجات
در فتنهها و دس��تيابي به بصيرت را فقط واليتمداري دانست و گفت :كشتي نجات امروز ما حضرت
وليعصر(عج) است كه در غيبت ايشان امضايش پاي حكم نايب عام ايشان يعني ولي فقيه است و اگر
درفضايفتنهكنونيبهمسيرترسيمشدهتوسطرهبريتوجهكنيمهرگزگمراهنميشويم.ويبابيان
اينكه تفس��ير درست خط امام خميني(ره) را از مقام معظم رهبري ميگيريم ،ادامه داد :اين شاگرد
شايسته امام خميني(ره) همواره با ايشان بوده و امروز ما تفسير درست را از ايشان ميگيريم چون خط
امام خميني(ره) خط اس�لام بوده و كام ً
ال روش��ن است .خطيب جمعه موقت تهران با اشاره به تأكيد
حضرت امام خميني(ره) بر «جمهوري اسالمي نه يك كلمه كمتر ،و نه يك كلمه بيشتر» در رفراندوم
جمهورياسالمي،تصريحكرد:امروزبرخيشعار«استقالل،آزادي،جمهوريايراني»راسرميدهند،
امااينافراددرپيمنزويكردنخطامامخميني(ره)هستند،چونهركسكهمسيرش،مسيراسالم
نباشد و شعار جمهوري دموكراتيك سردهد ،دشمن ما و خط امام خميني(ره) است.
خطيب موقت نمازجمعه تهران در ادامه به اجالس ژنو و مباحث مطرح شده پيرامون برنامههاي
هستهاي اشاره كرد و يادآور شد :اجالس ژنو پيروزي نظام جمهوري اسالمي ايران بود ،در شرايطي كه
رسانههاي صهيونيستي پيش از آغاز اجالس فقط بر تحريم و تعليق تمركز كرده بودند بعد از برگزاري
اجالس شاهد بوديم كه تنها بسته پيشنهادي جمهوري اسالمي محور مباحث بود و اين اقتدار نظام
جمهوري اس�لامي را مديون رهب��ري حكيمانه مقام معظم رهبري و همراه��ي دولتهاي نهم و دهم
هستيم .وي افزود :برنامههاي هستهاي و رزمايشهاي نظامي جمهوري اسالمي ايران دو پيام متفاوت
براي جهانيان دارد ،پيام اول به همس��ايگان اس��ت كه براي آنها پيام دوس��تي و الگو گرفتن در مس��ير
قدرتمندشدن دارد و پيام دوم به سران استكبار جهاني است كه قاطعانه اعالم ميكند ايران اسالمي
مقتدر و نيرومند و با دكترين بازدارندگي  ،كشوري مستقل در جهان است .خاتمي در ادامه به هجمه
رژيمصهيونيستيبهمسجداالقصياشارهكردوگفت:صهيونيستهابدانندكهبااينجنايات،انتفاضه
سوم نيز شكل خواهد گرفت و طومار رژيم ننگين صهيونيستي براي هميشه در هم خواهد پيچيد.
● نبايد به بهانه اطالعرساني به آبروي نظام خدشهاي وارد كرد
امام جمعه موقت تهران با بيان اين كه اطالعرس��اني و آگاهس��ازي بايد صورت گيرد ،گفت :اما
نبايس��تي به بهانه اطالعرس��اني به آبروي نظام ،آبروي نهادهاي نظام و آبروي اش��خاص خدش��هاي
وارد ش��ود .آيتاهلل س��يد احمد خاتمي در خطبههاي اول نماز جمعه با اش��اره به اينكه وجود عرصه
اطالعرس��اني آزاد از ويژگيهاي يك جامعه آزاد به شمار ميرود ،تصريح كرد :اگر اطالعرساني آزاد
در جاي مناس��ب خود و به درس��تي انجام ش��ود و در راستاي بيان مش��كالت مردم و انتقال مشكالت
مردم به مسئولين باشد خدمت بزرگي است .اما نميتوان در اين حوزه به بهانه اطالعرساني دست به
انجام هر گناهي زد .وي با بيان اينكه افراد حق ندارند هر مسئلهاي را كه به گوششان رسيد به بهان ه
اطالعرساني منتشر كنند ،تصريح كرد :در حوزه اطالعرساني  3خط قرمز وجود دارد كه بايد به آنها
توجه شود .خاتمي آبروي نظام اسالمي را از جمله خطوط قرمز حوزه اطالعرساني بر شمرد و گفت:
نظام اسالمي حيثيت حقوقي دارد و در واقع نظام داراي حريم بوده و اين حريم ارزان به دست نيامده
است ،به همين دليل هر كسي نبايستي هر مسئلهاي را كه ميخواهد ،به راحتي بيان كند .امام جمعه
موقت تهران آبروي اشخاص را سومين خط قرمز حوزه اطالعرساني عنوان كرد و گفت :امنيت آبرويي
از اصول امنيت در نظام اسالمي به شمار ميرود .به همين دليل نبايد در نظام اسالمي آبروي افراد به
راحتي ريخته شود زيرا آبروي افراد براي آنها مانند خون داراي ارزش است.
● حفظ حريم خصوصي و آبروي افراد در دستوركار ناجا قرار دارد
فرمانده نيروي انتظامي با اعالم اين كه احس��اس امنيت در جامعه در مقايسه با گذشته
 17درصد افزايش يافته است گفت :اكنون تعداد آدم رباييها  12درصد و قتلها  7درصد
در مقايس��ه با گذش��ته كاهش يافته است .سردار اسماعيل احمدي مقدم در سخنان پيش از
خطبههاي نمازجمعه تهران ،امنيت را بسترساز عدالت و اين دو عنصر را زمينه ساز آباداني و
رفاه عمومي معرفي كرد و اظهار داشت :بر اساس آيات الهي نبايد رفتار ديگران ما را از مسير
اعت��دال خارج كند و اين س��رلوحه حركت ني��روي انتظامي براي پاس��داري از امنيت جامعه
است .وي با بيان اينكه حفظ آبروي افراد مهمتر از حفظ جان و مال آنهاست ،افزود :پليس
ما بايد در بعدهاي دروني و اجراي مأموريت ،شايسته ،پاك و كارآمد باشد.

فرمانده ارتش انگليس:

نقشآفريني ايران در افغانستان
به نفع غرب است

ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﭘﺪﺭﻡ ﺑﻮﺩ
ﺑﻴﺴـﺖ و ﭼﻬـﺎرم ﻣﻬﺮﻣـﺎه اوﻟﻴـﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﻓـﻮت
ﭘـﺪر ﻋﺰﻳﺰﻣـﺎن ﺣـﺎﺝ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﺷﺎﻫﺴـﻮﺍﺭﺍﻧﻲ
اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر در ﻣﺴـﺠﺪ ﻓﺎﻃﻤﻴـﻪ واﻗـﻊ در
ﻧﻈﺎمآﺑـﺎد ،وﺣﻴﺪﻳـﻪ ۱۵ ،ﻣﺘﺮي ﺗﺴـﻠﻴﺤﺎت از ﺳـﺎﻋﺖ
 ۱۵اﻟـﻲ  ۱۶/۳۰ﻳـﺎدش را ﮔﺮاﻣـﻲ ﻣﻲدارﻳـﻢ.
روﺣﺶ ﺷﺎد.
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ

به نام آن كه هستي از اوست

گروه سياسي ـ فرمانده جديد ارتش
انگليس گفت :برق��راري ثبات و امنيت در
افغانس��تان هم ب��ه نفع ايران و ه��م به نفع
غرب است.
ژن��رال س��رديويد ريچاردز در حاش��يه
همايش��ي درب��اره جن��گ افغانس��تان در
دانش��گاه لن��دن ،در پاس��خ به س��ؤال ايرنا
درب��اره نق��ش اي��ران در برق��راري ثب��ات و
امنيت در افغانس��تان گفت :براي ايران در
افغانس��تان مطمئناً نقشهايي وجود دارد
و اي��ن طبيعتاً هم به نفع ايران و هم به نفع
غرب است.
فرمان��ده ارت��ش انگلي��س اف��زود:
چگونگ��ي هم��کاري غ��رب ب��ا اي��ران در
برق��راري ثبات و امنيت در افغانس��تان يک
موضوع سياسي است و من درباره آن نظر
نميدهم زيرا يک مسئله سياسي است اما
آنچه که من ميتوانم بگويم اين اس��ت که

مس��ائلي درباره افغانس��تان وجود دارد که
ايران و غرب ميتوانند بر س��ر آن به توافق
برسند.
ژن��رال ريچ��اردز ک��ه ب��ه تازگ��ي ب��ه
فرمانده��ي ارت��ش و س��تاد کل نيروه��اي
مس��لح انگلي��س منص��وب ش��ده اس��ت در
همايش «افغانس��تان پ��س از انتخابات» در
دانش��گاه لندن گف��ت :ميليونه��ا افغاني
در س��ال  2001ب��ه نيروه��اي بينالمللي
اعتماد کردند تا براي آنها امنيت به ارمغان
بياورند ام��ا اکنون چون مردم افغانس��تان
اعتماد خود را به ما از دس��ت دادهاند ،ما با
مشکالت فراواني روبهرو هستيم.
اين فرمانده انگليس��ي افزود :وضعيت
کنوني در افغانستان نسبت به هشت سال
گذش��ته تغيير کرده اس��ت زيرا بمبگذاري
اکنون بيش��تر شده و خش��ونت نيز افزايش
پيدا کرده است.

پس از سخنراني مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسالمي در پكن صورت گرفت

استقبال از ديدگاههاي ايران در اجالس بينالمللي رسانهها

ي نماينده
گروه سياسي ـ مقامات رسانههاي جهان از سخنران 
ايران در اجالس جهاني رسانه پكن استقبال كردند .لو وي ،معاون
خبرگزاري ش��ينهوا در اينب��اره گفت :ديدگاههاي مطرح ش��ده از
سوي «محمدجعفر بهداد» مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسالمي
در اج�لاس جهاني رس��انهها در پک��ن ،نغز و ح��اوي مطالب نوين
است .معاون خبرگزاري شينهوا در مالقات با «محمدجعفر بهداد»
مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسالمي در پكن خاطرنشان کرد:
ما بسيار نيازمند چنين انديشهها و ديدگاههاي جديد هستيم.
وي اي��ن مطال��ب را به دنب��ال س��خنراني «به��داد» در اجالس
رسانهها و طرح مسائلي چون جلوگيري از تسلط نظام امپرياليسم
بر رسانهها ،تقويت همکاري رسانههاي اسالمي براي مقابله با نظام
سلطه و محکوم کردن جنايات رژيم صهيونيستي در غزه بيان کرد.
مديرعام��ل ايرنا نيز در اين مالقات گفت :ايران اميدوار اس��ت
اين اجالس دستاوردهاي شاياني داشته باشد .محمدجعفر بهداد
گفت :متأسفانه بعضي از قدرتها ،چهره اسالم را نادرست معرفي
کردهاند اما ما تالش ميکنيم منطق صلح و دوستي اسالم را براي
جهانترسيمکنيم.
■ مس�ئوليت رس�انههاي پ�اک در آس�تانه افول
انديشههاي ليبراليستي
مديرعامل س��ازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي پيش از اين
دي��دار در س��خناني در اج�لاس جهاني رس��انه با انتقاد از س��کوت
رس��انههاي وابسته به اس��تکبار در برابر جناياتي که عليه بشريت و
مظلومان در سراس��ر جهان صورت ميگيرد ،مس��ئوليت و رسالت

گردش��گري ،توس��عه دانش فني و اعتالي
معرفت دين��ي را از جمله برنامههاي وزارت
كشور براي استان اصفهان دانست .محمد
نج��ار« ،عليرضا ذاك��ر اصفهاني» اس��تاندار
جديد اصفهان را فردي دانش��مند و علمي
و رزمن��دهاي ب��ا روحي��ه ايثارگري دانس��ت
و گف��ت :اس��تاندار جديد اصفه��ان ،فردي
بوم��ي و مناس��ب ب��راي اس��تان اس��ت ك��ه
دغدغ��ه كار دارد .در ادام��ه اي��ن نشس��ت
استاندار جديد اصفهان اولويت برنامههاي
خود را اس��تفاده از مدي��ران اليق و توانمند
و معتق��د به آرمانهاي دول��ت دهم و فارغ از
گرايشه��اي خ��اص سياس��ي و جناحي و
داراي روحيه خدمتگزاري دانست.
عليرضا ذاكر اصفهاني افزود :برنامهها
و اولويتهاي��ي ك��ه در دولت نهم و دهم در
اين اس��تان پايه ريزي شده با قوت و قدرت
از طريق اتاقهاي فك��ر ادامه مييابد .وي
گفت :همانطور كه رئيس جمهوري گفتند
ما به مردم تعه��د داريم و مطالبات آنان را دنبال ميكنيم و
از ورود به مس��ائل سياس��ي و جناحي كه نفع��ي براي مردم
ندارد ،اجتناب ميكنيم .اس��تاندار جدي��د اصفهان تأكيد
كرد :مس��ائل سياس��ي و جناحي در ادوار مختلف ،اس��تان
اصفهان را تحت تأثير قرار داده و مانع پيشرفت استان شده
اس��ت و لذا ما به دنبال فراهم كردن آرامش و آسايش مردم
هس��تيم .وزير كش��ور با قدرداني و تش��كر از زحمات «سيد
مرتض��ي بختياري» اس��تاندار قبلي اس��تان اصفه��ان و وزير
كنوني دادگس��تري ،به خاط��ر تالشه��اي بيوقفهاش در
چهارساله گذشته به وي لوح تقدير اعطا كرد.
● ام�كان انتصاب اس�تاندار خانم در كش�ور وجود
دارد
مصطفي محمد نجار در حاش��يه مراسم توديع و معارفه
توگو با خبرنگاران افزود :در اين دولت
اس��تاندار قم در گف 
كارهاي ابتكاري زياد انجام شده كه انتخاب استاندار جديد
ب��راي قم هم يكي از آنهاس��ت .وي در پاس��خ به س��ؤالي در
خص��وص ام��كان انتص��اب اس��تاندار زن در ادام��ه كارهاي
خالقان��ه دولت گفت :بله اين امكان وج��ود دارد ،ولي بايد
منتظرباشيد.
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رسانههاي پاک ،انساني و مؤمن به انديشه
اله��ي را در پش��تيباني از ملتهاي مظلوم
بسيار سنگين دانسته بود.
بهداد خاطرنش��ان ک��رد« :در جهاني
ک��ه نقطه مطل��وب ما اس��ت ،مل��ت درجه
يک و دو ،امتياز وتو و لشکرکش��ي و اشغال
عراق و افغانس��تان ،حمله ب��ه غزه ،لبنان،
کران��ه باخت��ري و بيتالمق��دس و ت��رور،
کش��تن ،تجاوز و دروغ وجود ن��دارد ».وي
تأکی��د کرد :انديش��ههاي س��رمايهداري و
ليبراليستي در حال افول است.
وي از عملکرد رس��انههاي وابس��ته به
نظ��ام اس��تکباري در انع��کاس تح��والت و
واقعيات جهاني انتقاد کرد و واکنش اين رسانهها به حوادثي نظير
حمالت وحشيانه اسرائيل به مردم بيدفاع غزه ،تعرض و حمله به
خانم «مروه شرويني» در دادگاه آلمان (کشور مدعي دموکراسي) را
نمونهاي از بيعدالتي و تبعيض دانست.
به��داد در بخش ديگري از س��خنانش به تش��ريح ديدگاههاي
اصلي حاکم بر ساختارهاي رسانهاي ايران پرداخت و گفت :رسانه
به عنوان واس��طه بين م��ردم و واقعيتها و رويدادها بايس��تي آينه
وفادار رخدادهاي اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و ...باشد.
مدير عامل س��ازمان خبرگزاري جمهوري اس�لامي همچنين
گف��ت :تعريفي که امريکاييها از اس�لام در اي��ران دارند منطبق با

واقعي��ات کش��ورمان نيس��ت .به��داد در
ديدار لئونارد آپسر ،س��ردبير ارشد روزنامه
نيويورک تايمز گفت :رسانههاي امريکايي
از جمل��ه نيوي��ورک تايم��ز باي��د از نزدي��ک
واقعيات ايران را مشاهده و منعکس کنند.
وي تصري��ح کرد :رس��انههاي امريکايي در
وقاي��ع بع��د از انتخابات در اي��ران نيز خوب
عمل نکردند و س��عي در وارونه جلوه دادن
حقايق داش��تند .وي همچنين به برخورد
نيويورک تايمز با حمله امريکا به عراق اشاره
کرد و گفت :ش��ما در حمله امريکا به عراق
به گونهاي عمل کرديد که بعدها مجبور به
عذرخواهي ش��ديد .در اين ديدار «لئونارد
آپس��ر» گفت :قبول دارم وقايع و مطالب زيادي درباره ايران هست
که نيويورک تايمز و ديگر رسانههاي امريکايي منتشر نکردهاند.
وي گف��ت :خيل��ي عالقهمن��دم از نزدي��ک به ايران س��فر کنم
بخص��وص آنک��ه خان��واده م��ن اه��ل اصفه��ان هس��تند و يکي از
س��ردبيران برجس��ته ما نيز در ايران فعال ش��ده اس��ت .وي گفت:
مايلم از نزديک س��فري به ايران داش��ته باشم تا واقعيات جمهوري
اس�لامي اي��ران را بهتر بشناس��م .يادآور ميش��ود اجالس جهاني
رسانهها در پکن روز جمعه با حضور  300نماينده از  130سازمان
خبري جهان از جمله هيأت��ي از خبرگزاري ايرنا و خبرگزاري مهر و
 40رسانه داخلي چين در تاالر بزرگ خلق پکن آغاز کرد.

ب��ا نهايت تأس��ف ،درگذش��ت ش��ادروان علي پاس��دار (بزرگ
خان��دان) را ب��ه اطالع ميرس��انيم .مجلس ترحي��م آن مرحوم
روز يكش��نبه  88/7/19از ساعت  15/30الي  17در مسجد
حضرت حجت ابن الحس��ن واقع در خيابان س��هروردي ش��مالي
برگزار ميگردد.

خانوادههاي :پاسدار ،پروين و ساير وابستگان

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﻌﻤﺘﻲ
ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻧﻤـﻮده ،از ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل ﺻﺒـﺮ ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آرزوﻣﻨﺪﻳﻢ.

ﻫﻨﺮﻭﺭ

ﺳﺮﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻢ ﺭﺅﻳﺎ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ

ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺍﻭﺳﺖ
ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺄﺳـﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷـﺖ ﻣﺎدري ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻫﻤﺴـﺮي
ﻓـﺪاﻛﺎر ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮره ﺷـﺎدروان ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﻬﺎﻝ )ﻫﻤﺴــﺮ
زﻧﺪهﻳﺎد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭘﺴﺘﺎ( را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ اﻗﻮام ،دوﺳﺘﺎن،
آﺷـﻨﺎﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘـﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲرﺳـﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻤﻲ روز دوﺷـﻨﺒﻪ  ۸۸/۷/۲۰از ﺳﺎﻋﺖ ۱۶
ﺗﺎ  ۱۷/۳۰در ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﻲ )ص( واﻗﻊ در اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﻲ،
ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻛـﻮي داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺮﮔـﺰار ﻣﻲﮔـﺮدد .ﺣﻀـﻮر ﺳـﺮوران
ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﺎدي روح آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ و ﺗﺴـﻠﻲ ﺧﺎﻃﺮ و اﻣﺘﻨﺎن
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻱ :ﻧﻬﺎﻝ ،ﭘﺴﺘﺎ ،ﻓﺮﺟﺎﺩ ﺁﺯﺍﺩ،
ﻗﺎﺋﻨﻲ ،ﺷﻌﻴﺒﻲ ،ﻓﺮﻫﻮﺷﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﺎﻥ
ﺟﻨﺎﺏﺁﻗﺎﻱﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞﺣﺎﺟﻲﺁﻏﻤﻴﻮﻧﻲ
ﺑـﺎ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺗﺄﺳـﻒ و ﺗﺄﺛـﺮ درﮔﺬﺷـﺖ ﻣـﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘـﺎن ﻣﺮﺣﻮﻣـﻪ
ﻣﻐﻔﻮره ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻴﺰﺭﻭﺍﻥ ﻣﺎدر ﺷﻬﻴﺪ رﺷﻴﺪ ﺣﺎﺟﻲ
آﻏﻤﻴﻮﻧــﻲ را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ و ﺧﺎﻧـﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن ﺗﺴـﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ.
ﺷﺮﻛﺖ ﻃﻼﻳﻪﺩﺍﺭﺍﻥ ـ ﻋﻠﻲ ﭘﻮﺳﺘﻲﺯﺍﺩﻩ

ﺑﺎﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺄﺳﻒ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ.

ﻣﺮ�ﺰ ﭘﺬﻳﺮش آﮔﻬﻰ ﻫﺎى

در ﻏﻤﺖ ﺷﺮﻳﻜﻴﻢ

ﺗﺮﺣﻴﻢ ،ﺗﺴﻠﻴﺖ ،ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻯ

ﻫﺪﻳﻪ ،ﻧﺴﺮﻳﻦ

ﻫﻤﻜﺎﺭ ﻋﺰﻳﺰ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﺎﻃﻘﻲ
ﺑـﺎ اﻧـﺪوه ﻓـﺮاوان درﮔﺬﺷـﺖ ﻣــﺎدر ارﺟﻤﻨﺪﺗــﺎن را
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،آرزوي ﺻﺒﺮ و ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ
ﺑﺮاي ﺷـﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن و ﻋﻠـﻮ درﺟﺎت ﺑﺮاي آن

روزﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮان
)ﺣﺘﻰ اﻳﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ(
ﻧﻤﺎﺑﺮ۳۳۷۵۶۶۸۳ :
ﺗﻠﻔﻦ۳۳۷۴۶۷۴۲ -۳۳۷۴۲۰۶۴ :

ﻋﺰﻳﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺎرا در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ
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