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توافق ایران و آژانس برای ادامه مذاکرات
نماینـــ��ده کش��ورمان در آژانــــ��س مذاکـــ��رات در ویـــ��ن را س��ازنده توصیـــ��ف کرد.
علیاصغر س��لطانیه که سرپرستی مذاکرات روز چهارش��نبه بین ایران و آژانس در وین را عهدهدار
ب��ود پس از اتمام این مذاکرات گفت :این مذاکرات فش��رده و بیش از  8س��اعت با طرح مباحث
فن��ی و حقوقی با مقام��ات آژانس در نمایندگی ای��ران در وین به طول انجامید .نماینده کش��ورمان
در آژان��س اف��زود :در این مذاکرات فش��رده پیرام��ون مدالیته و چارچوب موضوع��ات باقیمانده
مباحث فش��رده فنی انجام ش��ده و طرفین در رابطه با برخی موارد باقیمانده پیشنهادات کتبی ارائه
کردند و قرار ش��د تا در نشس��ت آینده این پیشنهادات بررس��ی و در جهت نزدیک کردن نظرات و
باالخره فراهم آوردن ش��رایط برای توافق متن پیش��نهادات خود را در نشس��ت آینده ارائه نمایند.

گزیده اخبار
ديدار معاون رئيسجمهور با نخستوزير لبنان
مع��اون رئيسجمه��ور در اجراي
قانون اساس��ي که براي ش��رکت در
نخستين نشست کميته ميانجيگري
اسالمي با مشارکت شماري از علماي
برجسته جهان اسالم به بيروت سفر
كرده با نجيب ميقاتي نخس��توزير
لبن��ان ديدار و گفتوگو کرد .در اين
ديدارحجتاالسالممحمدرضاميرتاجالدينيضمنتشريحاهدافبرگزاري
نشست کميته مساعي جميله علماي اسالم مبني بر تدوين راهکارهاي
عملي مقابله با توطئههاي تفرقهافکنانه و اسالم هراسانه دشمنان ،تاكيد
کرد :برنامههاي استکبار جهاني براي ايجاد اختالفات و فتنههاي مذهبي
در جهان اسالم ،نتيجه ناتواني در جهت ممانعت از پديده بيداري اسالمي
در کشورهاي منطقه است .معاون رئيسجمهور ،ضمن تقدير از جايگاه
مردم و دولت لبنان در مقاومت و رويارويي با رژيم صهيونيستي ،حمايت
جمهوري اسالمي ايران از مثلث طاليي ارتش ،مردم و مقاومت در لبنان را
مورد تاكيد قرار داد .وي با اشاره به سفرهاي اخير وزير خارجه کشورمان
به کشورهاي اردن ،سوريه و عربستان ،تحرکات سياسي جمهوري اسالمي
ايران را در راستاي دستيابي به راه حل سياسي در سوريه به عنوان تنها
گزينه عملي براي خروج از بحران جاري در آن کشور برشمرد.

سهشنبه ،زمان اعالم نتايج صالحيتهاي داوطلبان
رياست جمهوري
سخنگوی شورای نگهبان از تمدید مهلت  ۵روزه بررسی صالحیتها
در این ش��ورا خبر داد و گفت که تا پایان وقت اداری روز سهشنبه نتایج
بررسی صالحیتها به وزارت کشور اعالم خواهد شد .عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان ،با اش��اره به پایان مهلت قانونی برای بررسی
صالحیت نامزدهای انتخابات آتی ریاس��تجمهوری گفت :با استناد به
تبصره ماده  57قانون انتخابات ،طی نامه وزارت کش��ور مهلت بررس��ی
صالحیت نامزدهای انتخابات ریاس��تجمهوری را به مدت  5روز (از روز
پنجشنبه)تمدیدکردیم.

ايران از مصر براي شركت در نشست بينالمللي
درباره سوريه در تهران دعوت كرد
مناب��ع مص��ری گ��زارش دادن��د
ک��ه رئیس دفتر حاف��ظ منافع ایران
در قاه��ره دعوتنام��ه رس��می ایران
برای ش��رکت در نشست بینالمللی
درباره س��وریه را تقدی��م مصر کرد.
خبرگزاری الش��رق االوس��ط گزارش
داد ک��ه «مجتبی امان��ی» دعوتنامه
ایران از مصر برای شرکت در نشست
بینالمللی درباره سوریه را تقدیم قاهره کرد .بر اساس این گزارش امانی
اظهار داشت که ایران از تعدادی از کشورها برای شرکت در نشستی که
قرار اس��ت  29مه( 8خرداد) در تهران برگزار شود ،دعوت کرده است .به
گفته وی تعدادی از وزرای خارجه و مس��ئوالن ارش��د برای ش��رکت در
این نشس��ت که در چارچوب حل بحران سوریه است ،دعوت شدهاند به
خصوص اینکه کش��ورهای شرکتکننده در این نشست از نقش مهمی
برای تقویت پیوندهای همکاری برای پیدا کردن راهحل بحران س��وریه
برخوردار هستند« .علی اکبر صالحی» چند روز پیش اعالم کرد که ایران
قصد دارد یک نشست بینالمللی درباره سوریه برگزار نماید.

تأکید روسيه بر لزوم شركت ايران و عربستان در
كنفرانس سوريه
وزير امور خارجه روسيه با تاكيد مجدد بر لزوم شركت ايران و عربستان
در كنفرانس مربوط به سوريه گفت :تنها راه خروج از بحران در اين كشور،
توقف خشونتها بدون هيچ پيششرط است .سرگئي الوروف در گفتوگو
با شبكه تلويزيوني الميادين تاكيد كرد :به عقيده مقامات مسكو ،شركت
نمايندگان ايران و عربستان سعودي در كنفرانس بينالمللي براي حل و
فصل مناقشه در سوريه ضروري است .وي توضيح داد :اگر ما قصد داريم
به طور جدي به مشكل سوريه بپردازيم ،الزم است تا همه نقشآفرينان
اصلي و داراي نفوذ در منطقه از جمله عربس��تان و ايران در اين مباحث
شركت داشته باشند.

حمايت بنگالدش از برنام ه هستهاي ايران
نخستوزير بنگالدش بر حمايت
كشورش از برنامه هستهاي صلحآميز
جمهوري اس�لامي ايران تاكيد كرد.
به نقل از بي.دي.نيوز ،ش��يخ حسينه
نخس��توزير بنگالدش بر فعال شدن
ف��وري دو توافقنامه تج��اري كه اين
كشور با ايران امضا كرده است ،تاكيد
كرد ك��ه ش��امل توافقنام��ه تجارت
دوجانب��ه و توافقنامه تجارت امتيازي اس��ت كه در س��الهاي  2005و
 2006امضا شدهاند .وي اين اظهارات را عصر پنجشنبه در ديدار با مهدي
غضنف��ری ،وزير صنعت ،معدن و تجارت ايران مطرح كرد .ابوالكالم آزاد،
دبير مطبوعاتي حسينه بعد از اين ديدار به خبرنگاران گفت نخستوزير
بنگالدش گفته اس��ت :بنگالدش از حقوق تهران براي اس��تفاده از انرژي
هستهاي با اهداف صلحآميز حمايت ميكند .حسينه همچنين از تهران
خواست براي تحصيل دانشجويان بنگالدشي در مقاطع عالي تحصيلي در
ايران بورسيه در نظر بگيرد .غضنفري نيز رابطه ميان دو كشور را تاريخي و
سنتي خواند و گفت كه به ويژه ارتباطات تجاري و فرهنگي ميان دو كشور،
بنياني قوي براي رابطهاي صميمانه ايجاد كرده است .همچنين بر اساس
گزارش پايگاه اينترنتي پالتز ،ابوالمعال عبدالمحيث ،وزير دارايي بنگالدش
نيز گفت پروژه مشترك خط لوله انتقال گاز طبيعي ايران-پاكستان-هند
مشكالت بنگالدش را حل ميكند.

ديدار سر کنسول ايران در امارات با
معاون حاکم دوبي
علياصغر شفيعي سرکنسول جمهوري اس�لامي ايران در دوبي روز
پنجشنبه با شيخ حمدان بن راشد آل مکتوم معاون حاکم دوبي و وزير
دارايي امارات ديدار و گفتوگو کرد .اين ديدار به مناسبت پايان ماموريت
کنس��ول ايران در دوبي صورت گرفت که طرفين در اين ديدار با تاكيد
برگس��ترش روابط دوجانبه بين ايران و امارات ،راههاي گس��ترش روابط
سياس��ي ،اقتصادي و تجاري بين دوکشور ايران و امارات را مورد بحث و
بررسي قرار دادند.
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اظهارات وزير خارجهكانادا دخالت در امور داخلي كشورها
سیدعباس عراقچی در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه کانادا در کنفرانس «گفتوگوی
جهانی برای آینده ایران» گفت :تالش دولت کانادا برای برگزاری نشستی با حضور تعدادی
از عناصر معلومالحال ضدایرانی و اظهارات سخیف و غیرمسئوالنه وی علیه مسائل داخلی
ای��ران ،مصداق بارز نق��ض اصل عدم دخالت در امور داخلی کش��ورها را محکوم میکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :فرافکنی دولت هارپر در عرصه سیاست خارجی خصوص ًا
در قبال جمهوری اس�لامی ایران مانع اس��تمرار توجه افکار عمومی در داخل و خارج کانادا
نسبت به مسائلی مانند تقلبهای انتخاباتی موسوم به «رسوایی روبوکالز» که منجر به تشکیل
دولت فعلی کانادا شد یا موارد فاحش و سیستماتیک نقض حقوق بشر در این کشور نخواهد بود.

رئيسجمهور :

حضور مردم در صحنهها كليد پيشرفت است
معادن در اختيار عده خاصي قرار دارد كه اين موجب بهرهبرداري كم از آن شده است

رئيسجمهور با اشاره به اينكه يكي
از توجيهه��ا و بهانههاي ع��دهاي براي
عدم گسترش كشاورزي در كشور نبود
آب اس��ت ،گفت :معتقدم آب به ميزان
كافي در كش��ور وجود دارد تنها بايد از
ظرفيته��ا و آب موجود در كش��ور به
درستي استفاده كنيم.

گروه سياسي
رئيسجمه�ور با بي�ان اينكه براي
پيشرفت و آباداني كشورهمه گونه
منابع و امكان�ات وجود دارد،اظهار
داش�ت :كليد پيش�رفت و اعتالي
كش�ور ،وجود همت مل�ي و حضور
مردم در صحن�ه و هم افزايي توان
ملت در تمامي عرصه است.
دكترمحموداحمدينژادروزپنجشنبه
در مراسم آغاز عمليات اجرايي طرح ملي
شيرينسازي و انتقال آب خليج فارس با
عنوان طرح ملي ساقي كوثر به ظرفيت
ي��ك ميليون مترمكع��ب در روز با بيان
اينكه امروز پ��روژهاي بزرگ و يگانه در
نوع خود به طور رسمي كار خود را آغاز
كرد ،با تاكيد بر لزوم ساختن و پيشرفت
كشور گفت :با توجه به جغرافيا ،تاريخ و
استعدادهاي عظيم موجود در سرزمين
اي��ران ،امروز بايد ايران س��اخته ش��ده
و پيش��رفت كن��د و اين مس��ئوليت و
شايستگي ملت ايران است.
رئيسجمه��ور با بي��ان اينكه همه
امكان��ات م��ادي و معنوي در راس��تاي
ساختن كش��ور فراهم است ،گفت :بايد
دست به دس��ت هم داده و با نگاهي باز
و تصميمات بزرگ و ش��جاعانه و كاري
خستگيناپذير كشور را بسازيم.
وحش�ت دشمنان از پيشرفت ملت
ايران
احمدين��ژاد ب��ا بيان اينك��ه همه
وحشت دشمنان از پيشرفت ملت ايران
و بازياب��ي جايگاه بلند مل��ت در عرصه
بينالمللي است ،اظهار داشت :دشمنان
ميدانند كه اگر ملت ايران ،چند جهش
ديگر در آبادان��ي و اقتصاد بردارد،در آن
صورت ايران به عنوان كشوري قدرتمند
و آباد در كنار آنها ق��رار گرفته و در آن
شرايط معادالت بينالمللي به نفع ملت
ايران تغيير خواهد كرد.
رئيسجمه��ور در ادام��ه گف��ت:
دش��منيها با ملت ايران براي اين است
ك��ه آنه��ا ميدانن��د اين مل��ت توانايي
ايس��تادن بر قلههاي عزت و پيش��رفت
جهان را دارد و ب��ه همين خاطر در هر
دوره به بهانهاي مانعتراشي كرده و انواع
فش��ارها را براي جلوگيري از دستيابي
ملت ايران به پيشرفت اعمال ميكنند.
احمدين��ژاد افزود :دش��منان تصور
كردند ب��ا ابزار فش��ار ميتوانند در برابر
حركت و ش��كوفايي ملت ايران بايستند
در حالي كه سخت در اشتباه هستند.
رئيسجمه��ور با تاكيد ب��ر عدم اتكا
به منابع نفت��ي و درآمدهاي آن ،اظهار
داشت :ملت ايران در طول دوران آقايي
خود در جهان به منابع نفتي متكي نبوده
و ملت ايران  7هزار س��ال عزتمندانه و
پيش��گام بوده و امروز نيز ميتواند بدون
اتكا به نفت زندگي كرده و پيش��رفته و
مرفه باشد .وي در ادامه گفت :ميتوان با
استفاده از شيوههاي جديد و دانش روز
ظرفيت كشاورزي در كشور را گسترش
داد كه در آن صورت نيازي به درآمدهاي
نفتي نخواهيم داشت.
 50ميليارد دالر سرمايه
رئيسجمهور با بيان اينكه صندوق
توسعه ملي براي اولين بار توسط دولت

اشاره

آغاز عمليات اجرايي طرح ملي شيرينسازي و انتقال
آب از خليج فارس

عمليات اجرايي طرح ملي شيرينسازي و انتقال آب خليج فارس با عنوان
طرح ملي س�اقي كوثر ،صبح پنجشنبه با حضور دكتر محمود احمدينژاد و
ذك�ر «يا علي» و «يا مهدي» آغاز ش�د .اين طرح با هدف تامين بخش�ي از
نياز آب صنعت ،كشاورزي و شرب استانهاي هرمزگان ،كرمان و يزد در 30
كيلومتري غرب بندرعباس آغاز شده است.
طرح ملي شيرينس�ازي و انتقال آب خليج ف�ارس با توليد يک ميليون
مترمكع�ب آب ش�يرين ب�ا اس�تفاده از فناوري اس�مز معكوس ب�ه عنوان
بزرگترين آب شيرينكن خاورميانه احداث شده است.
ب�ا بهره ب�رداري كامل اين پروژه ،آب مورد نياز شهرس�تان بندر خمير و
روس�تاهاي غرب بندرعباس و قسمتي از شهرستان حاجيآباد و نيز صنايع
غرب استان هرمزگان نيز فراهم خواهد شد.
تاسيسات آبگيري از درياي اين طرح با ظرفيت  4/8ميليون مترمكعب
در روز در  6خط لوله دريايي به قطر  3متر و طول  2هزار و  700متر احداث
خواهد شد.
ايجاد ش��د تا يك دولت شجاعت آن را
داشته باشد كه همه درآمد نفت را خرج
نكند ،اظهار داشت :امروز در اين صندوق
 50ميليارد دالر س��رمايه وجود دارد كه
اگر اين منابع در س��رمايهگذاريها وارد

بايد راه را براي
حضور توان عظيم مردم
در صحنه باز كرد و
تصميمگيران
و كساني كه مقررات را
مينويسند بايد اين كار
را با نگاه اعتماد به ملت
انجام دهند و به گونهاي
نباشد كه به واسطه
مقررات دست ملت
بسته شود

ش��ود ،تحولي ب��زرگ در كش��ور اتفاق
خواهد افتاد.
احمدينژاد با تاكيد بر احياي بخش
كشاورزي كشور ،خاطرنشان كرد :دولت
با توج��ه ب��ه اس��تعدادهاي موجود در

كشور از اواخر سال  90ستاد كشاورزي
را در كش��ور ايجاد كرد و به واس��طه آن
اختيارات را به اس��تانها داد تا ظرفيت
كشاورزي كشور گس��ترش يابد و امروز
آنچنان كه گزارشات نشان ميدهد روند
بسيار خوبي در زمينه توسعه كشاورزي
در استانها ايجاد شده است.
وي همچنين با تاكيد بر استفاده از
ظرفيت كوير مركزي و معادن كش��ور
گفت :اي��ران روي كمربند معدني دنيا
قرار داش��ته و  70درص��د از انواع مواد
معدني جه��ان در اي��ران ق��رار دارد و
در حال��ي ك��ه تخمي��ن زده ميش��ود
 800ميلي��ارد ت��ن ظرفيت برداش��ت
از مع��ادن ايران وج��ود دارد تا به امروز
تنها  80ميليارد تن از معادن در كشور
شناسايي شده است.
عده خاص�ي مع�ادن را در اختيار
دارند
دكت��ر احمدينژاد با انتقاد از اينكه
متاس��فانه ام��روز مع��ادن در اختي��ار
ع��ده خاصي قرار دارد ك��ه اين موجب
بهرهبرداري كم از آن شده است ،گفت:
بايد معادن را فع��ال كرده و درآمدهاي
حاص��ل از آن را جايگزي��ن درآمدهاي
نفتي در كش��ور كنيم كه در اين راستا
دولت از س��ال گذشته س��تاد معادن را
فعال كرده و تس��هيالت ارزان قيمت در
اختيار استانها قرار داده تا در اين جهت
حركت بزرگي انجام شود.

طرح ملي شيرينسازي و انتقال آب
خليجفارس
احمدينژاد با اش��اره به آغاز عمليات
اجرايي طرح ملي شيرينسازي و انتقال
آب خليج فارس ،اظهار داشت :به واسطه
اجراي اي��ن طرح ميتواني��م در جهت
گسترش صنعت ،معدن و ايجاد اشتغال
در كشور بهرهگيري كنيم.
رئيسجمه��ور گف��ت :ايران��ي ك��ه
هس��تهاي ش��ده و ماه��واره ب��ه فض��ا
ميفرستد و در پزشكي ،نانو و بسياري از
علوم جزو اولينها در دنيا است مطمئناً
ميتوان��د پروژههاي عمران��ي را نيز به
راحتي انجام دهد.
احمدين��ژاد افزود :باي��د راه را براي
حضور توان عظيم م��ردم در صحنه باز
كرد و تصميمگيران و كساني كه مقررات
را مينويس��ند باي��د اي��ن كار را با نگاه
اعتماد به ملت انجام دهند و به گونهاي
نباشد كه به واسطه مقررات دست ملت
بسته شود.
دولت خادم ملت است
رئيسجمهور با بيان اينكه در طول
 170سال گذشته نگاهي بوده كه دولت
را جداي از مردم و رقيب آنان ميدانسته،
گفت :دولت خادم ملت اس��ت و اقتصاد،
سياست و س��اير عرصهها را بايد ملت و
اراده آنان اداره كند و اين فرهنگ انقالب
و اسالم عزيز است.
احمدينژاد خاطرنش��ان كرد :معدن
باي��د از انحصار چند گ��روه بيرون آمده
و در اختي��ار مل��ت قرار گي��رد؛ چرا كه
موظفيم به ملت در همه عرصهها اعتماد
كني��م؛ اين مل��ت بودند ك��ه در طول
 1400س��ال دوره اس�لامي در ايران با
وجود همه دش��منيها و اش��غالگريها
فرهنگ متعالي را سينه به سينه حفظ
كرده است .رئيسجمهور با بيان اينكه
نبايد عدهاي تص��ور كنند كه ميتوانند
ج��اي ملت تصمي��م بگيرن��د ،گفت :از
همه كس��اني كه به عشق اعتالي ايران
و ارزشهاي الهي زندگي مي كنند دعوت
ميكنم ت��ا در طرحه��اي آباداني ايران
مشاركت كنند.
احمدين��ژاد افزود :بايد در راس��تاي
پيشرفت كش��ور تالش و حركت كرد تا
دش��من را از توطئه براي متوقف كردن
ملت ايران مايوس كنيم و در اين راستا
باي��د آس��تينها را ب��اال زده و تالش و
كوشش كنيم.
رئيسجمه��ور در ابت��داي س��خنان
خود با تبريك م��اه رجب به ملت ايران
و جامعه بش��ري گفت :استان هرمزگان
سرزميني پربركت است كه مردمان آن
در خونگرمي ،ايمان؛ شجاعت و صيانت
از مرزهاي عزت و اس��تقرار كشور زبانزد
هس��تند .پيش از سخنان رئيسجمهور
وزير نيرو و استانداران هرمزگان و كرمان
گزارش��ي از روند انجام عمليات اجرايي
طرح ملي ساقي كوثر ارائه كردند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي پس از مذاكرات استانبول:

گروه سياسي

توگوها برای نزدیک شدن نظر طرفین ادامه دارد
گف 

مذاكرات س�عيد جليلي دبير ش�وراي عالي امنيت
ملي كش�ورمان و كاترين اش�تون مسئول سياست
خارجي اتحاديه اروپا درباره برنامه هس�تهاي ايران
و پيشنهادهاي ارائه شده ايران در نشست آلماتي2
در محل كنسولگري ايران در استانبول تركيه برگزار
شد.
پس از انجام  4ساعت مذاكرات طرفين در يك كنفرانس
خبري به سواالت خبرنگاران پاسخ دادند .جليلي در جمع
خبرنگاران گفت :گفتوگوهاي مفيدي داشتيم و قرار شد
درباره نزديک شدن ديدگاهها با يکديگر در ارتباط باشيم.
وي در پاس��خ به س��والي درباره زمان بع��دي مذاکرات
گف��ت :درباره زم��ان بعدي مذاکرات ب��ا يکديگر در تماس
خواهيم بود.
جليل��ي همچنين گف��ت :ايران بر مبن��اي يک منطق
مش��خص و با توجه به اقتدار نظام جمهوري اس�لامي در
عرصه بينالمللي چند دور مذاکره هس��تهاي با قدرتهاي

جهاني برگزار کرد .دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان
اف��زود :پس از مذاکرات مس��کو  8ماه طول کش��يد تا آنها
توانستند پاس��خي به پيشنهادات ارائه ش��ده توسط ايران
بدهند .آنها در آلماتي يک پيش��نهاداتي دادند ،ما نيز اعالم
کرديم که به پيشنهادهاي آنها پاسخ خواهيم داد و در کمتر
از يک ماه در نشس��ت آلماتي  2به پيش��نهادات آنها پاسخ
داديم.
جليل��ي گفت :بع��د از  2روز گفتوگوه��اي مفصل در
آلمات��ي  2به اين جمعبندي رس��يدند که به پايتختهاي
خود بروند و در چند روز به پيشنهادات ايران پاسخ بدهند.
اي��ن چند روز  40روز طول کش��يد تا اينکه خانم اش��تون
قبول کردند که گفتوگويي داش��ته باشيم تا نظرات خود
را اعالم کنند .دبير ش��وراي عالي امنيت ملي كش��ورمان
در ادامه گفت :اين نشس��ت گفتوگوي طوالني و مفيدي
بود .همان طور که خانم اش��تون گفتن��د اين گفتوگوها
مفيد بود ،در اين نشس��ت توانستيم بيشتر وارد بحثهاي
جزئي بشويم .قرار شد با ايدههاي جديدي تعامالتي صورت
بگيرد و گفتوگوها را ادامه بدهيم .وي افزود :از سوي ديگر

روز چهارش��نبه گفتوگوه��اي خوبي بين اي��ران و آژانس
بينالمللي انرژي اتمي برقرار ش��د .در آنجا نيز گفتوگوها
سازنده بود و چند ساعت به طول انجاميد و رويکرد تعامل
ايران و آژانس و چگونگي اين تعامل صحبتهايي انجام شد.
جليلي گفت :اين دو روند در حالي شکل ميگيرد که ايران
با يک منطق مش��خص که همان دفاع قاطع از حقوق ملت
ايران است ،به پيش ميرود.
وي در ادام��ه اي��ن کنفرانس خبري گف��ت :از هرگونه
هم��کاري در چارچ��وب  NPTو پذيرش حق مس��لم ما
در زمينه برخورداري از حق غنيس��ازي اورانيوم استقبال
ميکنيم .معتقديم که ايران به عنوان يک عضو فعال NPT
يک ظرفيت بزرگ براي خلع سالح و جلوگيري براي اشاعه
س�لاح هس��تهاي و همکاري احزاب براي استفاده از انرژي
هستهاي است .جليلي ادامه داد :ما عميقاً در اين باوريم که
اقتدار ايران و ظرفيتهاي ايران به پشتوانه اجماع و حرکت
مل��ي در داخل و به عن��وان رئيس جنبش عدم تعهد همه
اينها ميتواند موضوع دفاع از حقوق ملت ايران بهخصوص
حق غنيسازي اورانيوم را به يک اجماع ملي برساند.

یادداشت
سيدکوروش علوي

رسره بازي...
سرداري س ِر بازي ُس ُ

فرمان��ده نيروي انتظامي جمهوري اس�لامي گفت« :کس��اني
که به غير از تفکر واليت فقيه ميانديش��ند و خود را مس��تقيم به
امامزمان(عج) متصل ميدانند و هش��ت سال در سخنرانيها خود
را مرتبط به امام زمان(ع��ج) ميدانند ،بازهم واليت فقيه را کامل
نميدانند ،بايد بدانند که قرآن و واليت دو چيز جداييناپذير است
و واليت فقيه اصل مراجعه به اسالم است».
سردار احمدي مقدم با بيان اينکه «اعضاي فرقه انحرافي جديد
مدعي هستند که حکمشان را از امام زمان ميگيرند» ،گفت« :آنها
هش��ت سال در کش��ور حرف زدند اما معلوم نيست ولي آنها چه
کسي است ».وي افزود« :کسي که به غير از واليت فقيه ،تمسکي
به اسالم داشته باشد ،سلفيگري را در پيش گرفته و خونش مباح
است».
اظهارات فرمانده ناجا س��ردار احم��دي مقدم بار ديگر حقانيت
بيانات رهبر كبير و فقيد انقالب حضرت امام خميني(ره) در طرح
بح��ث ممنوعيت ورود نظاميان به سياس��ت را نش��ان داد و تاييد
کرد که عدم ورود آنها به سياس��ت بيش از همه براي خود آنها
سودبخش و مفيد خواهد بود .فلسفه عدم ورود نظاميان به سياست
اين است که جايگاهي که يک نظامي دارد ،دفاع از تماميت ارضي
و امنيت کشور است.
پايبندي به اين ايده باعث ميشود که يک نظامي حتي فراتر از
حاکميت سياسي خود را مدافع ارزشهايي بداند که قوام حاکميت
جمهوري اس�لامي بر مرزهاي ايران بر آنها استوار است .شايسته
چنين موقعيتي اين اس��ت که يک نظامي به حس��ب خطير بودن
جايگاه��ش هيچگاه وارد تنازعات سياس��ي و جانبداريها نبوده و
از «امر سياسي کلي» که متوجه کشور است دفاع نمايد .در طول
چند سال گذشته تقریباً تمامی کساني که به نحوي از احمدينژاد
دلخور بودهاند ناخواس��ته به دامي افتادند که بيش از احمدينژاد
ساحت اخالقي کشور را به خطر مياندازد و حاشا که همين افراد
مدع��ي هس��تند در دوره احمدينژاد اخالق عموم��ي افت کرده
است.
س��والي که متوجه اين افراد اس��ت اين اس��ت که چرا بر فرض
وجود تمام اش��کاالتي که به دكتر احمدينژاد وارد باشد ،از حيطه
ادبي��ات الزم براي مواجهه با دولت به عنوان کالنترين مجري امر
سياسي کشور خارج شدند و ادبياتي را به کار ميگيرند که شائبه
تزلزل اخالقي منتقدان سياس��ي در کش��ور را به وجود ميآورد؟
آيا فقط رئيسجمه��ور را ميتوان از جهت اخ�لاق مورد مواخذه
قرار داد؟
حداقل از مجموعه رفتار احمدينژاد اين استنباط ميشود که
رفت��ار و گفتار وي در چارچوب قانون معنادار اس��ت و ايش��ان به
عنوان کسي که به پايبندي به قانون قسم ياد کردهاند تالش دارند
که ظاهراً يا باطناً کاري نکنند که نص قانون زيرپا گذاش��ته شود.
کافي اس��ت که به نامه نگاري دکتر احمدينژاد به قاضي القضات
جن��اب الريجاني توجه کنيد .رئيسجمهور غي��ر معمم ايران که
هيچ ادعايي در مورد تحصيالت حوزوي و فقهي مرتبط با امر قضا
ندارند نامهاي به ايشان نوشته که طبق قانون هيچ توهين و محل
افترا نس��بت به آن جناب وجود نداشت اما جواب ايشان به عنوان
رئيس امر قضا شايد حداقل از سوي شماري مورد انتظار نبود ،مورد
دوم مربوط به روزهاي ثبت نام اس��ت ،حداقل به ظاهر اس��تدالل
احمدينژاد هيچ ايرادي وارد نيس��ت (همان طوري كه حقوقدانان
نيز تاييد ميكنند) و اگر ايرادي هست متوجه مسائل ديگري است
که بايد به آنها توجه شود نه آستين احمدينژاد.
در مورد اظهارات س��ردار احمدي مقدم نيز اين مس��ائل خود
به خود مطرح اس��ت که به طرح آنها خواهيم پرداخت .ايش��ان
در چه جايگاهي هس��تند که حکم مهدورالدمي يک يا گروهي از
شهروندان را صادر ميکنند؟ آيا فراموش کردهاند علمايي هستند
که براي داش��تن صالحيت مطرح نمودن چنين مباحثي ،س��الها
دروس متف��اوت را خوان��ده و ب��ه درجات��ي از تحصيالت مذهبي
ميرس��ند که نس��بت صالحيت آنها به زدن چنين حرفهايي در
مقايس��ه با سردار محترم قابل مقايسه با نسبت استاد با طفل نوپا
هم نيست؟
جناب سردار احمدي مقدم اين روزها همه اظهار ميکنند سرباز
واليتاند ،سرباز واليت دو نوع است سرباز خودسر آتش به اختيار و
سرباز گوش به فرمان! اين عادت ناپسند سربازان آتش به اختياري
است که حرف واليت فقيه را خودشان تفسير ميکنند ،خودشان
پيگيري ميکنند ،مفسر ،قاضي و عامل حکم واليت ميشوند.
نخير س��ردار محترم! برفرض اين که جريان انحرافي هم وجود
داشته باشد اين وظيفه قوه قضاييه است که مسأله را پيگيري کند
و با حفظ ش��أن تمام ضابطين محترم اين نهاد ،بايد گفت شما در
نهايت سرپرست و مسئول اين ضابطين هستيد! اين حرفهايي که
از جنس سياسيبازي هستند نه تنها اخالق جامعه را فاسد ميکند
بلکه صالحيت يک س��ردار مس��لمان را نيز خدشهدار ميکند .آيا
جنابعالي متوجه نيستيد با اين حرفهايي که ميزنيد عم ً
ال حکم
قتل را ص��ادر کرده ايد؟ آيا براي چنين حکم��ي به تنهايي اقدام
کردهاي��د يا از مراجع ديگري غي��ر از رهبري عزيز و فرزانه انقالب
كسب تكليف كرده و صاحب اجازهايد؟؟ آيا حاضريد به همين اتهام
شما در يک دادگاه صالحه رسيدگي شود؟ آيا اگر ضابط قضايي يک
کشور و يک منطقه خودش عامل مخل امنيت شود ،ديگر پايداري
و امن و امنيتي در آن کش��ور وجود خواهد داش��ت؟ و آيا...؟ اين
چه فتنهاي اس��ت که به جان شما و سايرين افتاده است؟ کساني
که ش��ما امروز آنها را متهم ميکنيد به انحرافي بودن ،کس��اني
هستند که بارها به واليت فقيه ايمان خود را اثبات کردهاند و البته
و صدالبته قرباني تحجر و قش��ريگري کس��اني هستند که حتي
ممکن اس��ت برخی در محافلي با آنها س��ر و سرهايي نيز داشته
باش��ند .آيا حاضريد با همين توان و قدرت که فريادتان را بر س��ر
انحراف ميکشيد کمي به جمالت خود فکر کنيد و ببينيد گوشه
قباي دوس��تاني که ش��ما احتماالً به اميد آنها چنين حرفهايي
را ميزنيد ،ممکن اس��ت الي د ر گير کند ي��ا هماكنونگير كرده
باش��د؟ جريان انحرافي (به زعم شما) خيلي هنر کنند ميگويند
بايد فرمانبردار و تابع انسان كامل (امام زمان) و نايبش بود ،اما در
همين زمان هستند کساني که ميگويند ولي فقيه معذور است و
ما حرفهايش را تفسير ميکنيم! از کجا معلوم واليت فقيه معذور
نباشد تا با شما برخورد کند؟ آيا علم کردن کسي که آنقدر بصيرت
نداش��ت تا فلسفه درس دادن امام را در دوران طاغوت تحمل کند
در کنار ولي فقيه ،نميتواند اهداف و نيات ش��وم توطئه را متصور
باشد؟ ش��ما از همين راه که آمديد برگرديد .اين توصيه مشفقانه
است .س��ردار تا وقتي که براي اسالم س��رش را بااليدار بفرستد
ارزشمند است اما وقتي براي خوشايند کسي حرف زد ،هر که باشد
غير خدا (و به تبع آن ولي خدا) ،آن موقع سردار طاغوت است نه
سردار اسالم و نه سردار ولي فقيه!

