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عبای رهبر ما
بیرق علمدار است
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ادامه از صفحه اول

م��ن منتظرم؛ پس هس��تم و این نی��ز یک انتظار
حکومتی است .من یک منتظر فعالم ،نه منفعل .کسانی
که ماه را انکار میکنند ،شب پرستانی هستند که هیچ
ارادتی به خورشید ،به انتظار ،به نور و به ظهور ندارند.
عاشق خورش��ید منم که مجنون ماهم .بیعشق قمر
نتوان عاشق شمس شد .مدینه خورشید فقط یک باب
دارد که آن باب ،بابای ما اس��ت .در باغ ظهور ،حضرت
ماه اس��ت .نایب خورشید ،بابای ما است .سرور و ساالر
آقای ما است .جانشین خورشید ،رهبر ما است .عصای
ماه جنس چوبش از شجره طیبهای است که روزگاری
دس��ت موسی بود و نیل را ش��کافت گر چه پر از آب
بود و با این عصای ماه ،س��راب اس��ت نقشه از «نیل تا
فرات» .نقشه را ما باید بکشیم در جغرافیای آخرالزمان
و مساحت فدک از اینجا است تا انتهای افق .من خوب
میدانم چرا دشمن والیتفقیه را نشانه گرفته است .من
خوب میدانم چرا نصراهلل بوسه میزند بر بازوی ماه .من
فهمیده ام راز انتظار را .نه ،من شاعر نیستم ،مداح ماهم
در دس��تگاه نور و طرح میزنم از س��حر در بوم ظهور.
نقاشی من نقشی است از تابوت سردار هور .من همان
آب کرخ��ه نورم .من ذرهای هس��تم از خاک فکه .من
شقایق آتش گرفتهای هستم که جمعه بعد از تشییع
پیکر شهدا با اتوبوس آمدم بیت رهبری و گریه کردم با
ی ساندیس نظامم .من
ندای دلنشین حاج منصور .من ن 
بی آنکه در سپاه یا ارتش باشم نظامی هستم .نظامی هم
بسیجی بود و بعد از خمسهخمسه« ،هفت پیکر» شهید
آورد از خط مقدم جزیره که در جیب شان مصیبتنامه
نبود ،وصیتنامه بود .مجنون هم بس��یجی بود .فرهاد
هم با رمز «یا زهرا» بیس��تون را شکافت .شهید فرهاد
نصیر قرهچهداغی عاشق لیالی والیت بود« .کاوه» یعنی
شهید محمود کاوه که در مشهد شاگرد آقا بود و در پاوه
یلی ش��ده بود برای خودش و م��ن یکی از دانیالهای
میدان شوش��م که موتورم هم بس��یجی اس��ت .من
خیبریام اهل درد ،اهل دود ،اهل عود ،اهل فریاد .من
سوز دارم اما سازشکار نیستم .من روز دارم ،مرا چه کار
با شبپرستی؟ من ستاره ای هستم که سوسو میکنم
از نور ماه .من کلمهای هستم گمنام در البهالی اشعار
«انسانی» به اسم «علی» در وصف انسانی دیگر به اسم
«انسیه حورا» .من مستاجر نیستم ،خانهام بیت رهبری
اس��ت .من یتیم نیستم ،پدرم اتفاقا رهبر این مملکت
اس��ت .من در خانه ماه دیدم فرزند ش��هیدی را که با
من همعقیده بود و درس��ت مثل صدای شیخ حسین
اه��ل «بم» بود و غم از چهرهاش رفت وقتی از نزدیک
دید آقا را .محمد برایم از بم خرما آورده بود که لباسش
مش��کی بود و درونش به جای هسته گردو داشت .من
در انتهای خیابان فلسطین جنوبی دیدم کودک آوارهای
را که خودش ساکن کرانه غربی رود اردن بود اما دلش
اینجاست .اینجا بیت رهبری است ،صدای مرا از قلب
امالقرا میشنوید .جوانان بنی هاشم بیایید؛ حضرت ماه
مثل هر سال روضه گرفته برای مادرش و من چون دیر
رسیدم در همان خیابان به اقامه عزا نشستم .نمازم فرادا
ش��د و اشکم به جماعتُ .مهر نماز من همین مِهر من
به والیت اس��ت که از خاک کربالست .پس دو رکعت
گریه میکنم ب��رای مادرم زهرا به امامت اش��کهای
ماه .تکبیر ًْهاالبکا .من در پ��ردهای بزرگ دیدم آقا آمد
و بغض پدر ش��هید رمضانی ترکید که چ��را اتوبوس
تهران  -کاش��ان دیر به بیت رهبری رسید و کربالیی
رضا نتوانست صورت ماه را از نزدیک ببیند .من عاشق
والیتمداری خواهران و برادران بس��یجیام هستم که
چند س��اعت زودتر از ش��روع مراسم به حسینیه امام
خمینی میروند و ساعتها برای آمریکا و اسرائیل رجز
میخوانند .من عاش��ق کرامت حضرت ماهم آنجا که
«این همه لشکر آمده ،به عشق رهبر آمده» را میبیند
اما جمال چهرهاش که حجت موجه ما است ،همچنان
جاللی اس��ت؛ صاف تا کمی ابری همراه با غم و غصه
بیبی .من عاش��ق سینه زدن علمایی آقا هستم وقت
شعار «حسین حسین شعار ما است ،شهادت افتخار ما
است» .من عاشق بصیرت پسربچهای هستم که کنارم
نشسته و وقتی از پرده میبیند بعضیها هم آمدهاند به
طعنه میگوید« :اِ ،اینم اومده»! من عاشق این شعارم
بویژه در گوش بعضی ها؛ «ما اهل کوفه نیستیم ،علی
تنه��ا بماند» .آری ،ما اهل کوفه نیس��تیم ،اهل مدینه
هستیم .ما ساکنین کوچه بنیهاشمیم .از نظر ما بیت
رهبری دیوار به دیوار خانه علی اس��ت .از نظر ما بیت
رهبری همان خیمه حسین در شب عاشوراست .از نظر
ما بیت رهبری ،مصراع قبلیاش حسینیه جماران است.
از نظر ما جانشین شایسته خمینی است خامنهای .از
نظر ما همان خمینی است خامنهای .از نظر ما موالی
ما حضرت ماه است و نور چشمانش بر گرفته از تابش
مستقیم خورشید بر پنجره بیت رهبری است .ما یک
لشکر هستیم حائل میان در و دیوار تا اگر کسی خواست
دوباره سیلی بزند با علم عباس بکوبانیم بر فرق سرش.
من عاشق اشکهای ماهم هنگام این شعار؛ «کجایید
ای شهیدان خدایی ،بالجویان دشت کربالیی» .ما در
بیت رهبری غذای نذری نمیخوریم؛ این غذا دس��ت
پخ��ت خود بی بی اس��ت .این غذا دس��ت پخت مادر
پهلو شکسته جناب ماه است و این عزا صاحب عزایش
حضرت خورشید است .در خانه ماه ،ما بوی خورشید
میش��نویم .اینجا از همه جا به سحر نزدیکتر است.
اینجا خانه امید ما است .اینجا بیت رهبری است .اینجا
کاشانه ما است .اینجا آشیانه ما است .اینجا روضه زهرا
اس��ت .عباس در همین جا است که نگهدار موالی ما
است .تازه اینجا فاطمیه است.
«ما منتظریم تا محرم گردد /هنگامه امتحان فراهم
گردد /ما میدانیم و تیغ و حلقوم ش��ما /یک مو ز سر
علی اگر کم گردد».
در آن ص��ورت ما با علم عب��اس میآییم ،با دو
دس��ت بریده .کرس��ی و لوح و قل��م و ورق ما بیرق
علمدار است .پرچم انقالب اسالمی روی تابوت شهدا
بیرق علمدار است .پالک بیت رهبری بیرق علمدار
است .غیرت حیدری ما بیرق علمدار است .دست ما
بیرق علمدار است .عش��ق ما بیرق علمدار است .از
همه مهمتر عبای رهبر ما بیرق علمدار است .حریف
علمدار میشوید؛ بسماهلل...
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حضرت آیتاهللالعظمي خامنهای :گسترش روابط میان کشورهای مستقل شرایط ناعادالنه دنیا را تغییر میدهد
گروه سیاسی :سران کش��ورهای اجالس G15
هلل
با رهبر معظم انقالب اس�لامی حضرت آیتا 
العظم��ي خامنهای دی��دار و گفتوگ��و کردند.
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار عبداهلل واد
رئیسجمهورسنگالاعالمکردند:صهیونیستهای
غاص��ب که از حمایت آمریکا برخوردارند ،باید از
طرف کش��ورهای اسالمی تحت فشار سیاسی و
اقتصادی قرار بگیرند .حضرت آیتاهلل خامنهای
با اش��اره به اهمیت مسائل دنیای اسالم در کنار
روابط دو جانبه کشورهای اسالمی ،خاطرنشان
کردند :کشورهای اسالمی با داشتن ظرفیتهای
فوقالعاده انس��انی و امکانات زی��اد جغرافیایی،
یک هویت عظیم و حقیقت بزرگی را تش��کیل
میدهند که اگر این هویت به میدان بیاید ،هیچ
کس نمیتوان��د آن را نادیده بگیرد .رهبر معظم
انقالب اس�لامی با اشاره به جایگاه آقای عبداهلل
واد به عنوان رئیس دورهای س��ازمان کنفرانس
اس�لامی ،افزودند :برای نزدیکتر ش��دن روابط
کش��ورهای عضو این س��ازمان و توجه به منافع
جمعی ،باید سازمان کنفرانس اسالمی از لحاظ
سیاس��ی و روحیه اسالمی تقویت شود .حضرت
آیتاهلل خامنهای با یادآوری علت اصلی تشکیل
سازمان کنفرانس اس�لامی ،تصریح کردند :این
سازمان اساساً برای حمایت از فلسطین و مساله
قدس به وجود آمد و امروز که صهیونیستها مشغول پیاده
کردن سیاست یهودی سازی قدس ،الخلیل و دیگر مناطق
فلسطین هستند ،این سازمان باید تمرکز اصلی خود را روی
مس��اله مهم فلسطین قرار دهد .ایشان با اشاره به سیاست
مخرب قدرتهای اس��تکباری در قضیه فلسطین ،افزودند:
تمام کشورهای اسالمی باید احساس کنند مساله فلسطین،
مساله آنهاست .رهبر معظم انقالب اسالمی همگرایی بیشتر
کشورهای اسالمی را ضروری دانستند و خاطرنشان کردند:
صهیونیستهایغاصبکهازحمایتآمریکابرخوردارند،باید
از طرف کشورهای اسالمی تحت فشار سیاسی و اقتصادی
قرار بگیرند .حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به روابط دو
جانبه ایران و سنگال افزودند :ظرفیتها و فرصتهای خوبی
برای گس��ترش بیش از پیش این روابط وجود دارد که باید
از آن اس��تفاده کرد .آقای عبداهلل واد رئیسجمهور سنگال
در این دیدار که آقای رحیمی معاون اول رئیسجمهور نیز
حضور داشت ،گزارش��ی از  2سال ریاست خود بر سازمان
کنفرانس اسالمی و تالشهای صورت گرفته برای گسترش
روابط اقتصادی میان کشورهای اسالمی بیان کرد و گفت:
س��نگال پیش��نهاد برگزاری کنفرانس جامع علمای امت
اس�لامی را مطرح کرده که قرار اس��ت جلسه مقدماتی آن
در داکار برگزار ش��ود .آقای عبداهلل واد همچنین به روابط
خوب تهران و داکار اشاره کرد و گفت :ایران از توانمندیهای
خوبی در زمینه آموزش و پرورش ،تأسیسات زیربنایی و نفت
برخوردار اس��ت که امیدواریم در این سفر در جهت تعمیق
روابط  2کشور به توافق برسیم.
ت آیتاهللخامن��های رهبر معظم انقالب اس�لامی
حض��ر 

همچنین در دیدار آقای ماهیندا راجا پاکسه رئیسجمهور
س��ریالنکا و هیات همراه ،با اشاره به سابقه روابط  2کشور
خاطرنش��ان کردند :روابط ایران و سریالنکا ریشهدار است،
اما هیچ زمانی این روابط بخوبی امروز نبوده اس��ت ،چرا که
انگیزه و زمینههای خوبی برای همکاری بیشتر وجود دارد.
رهبر انقالب اسالمی به موفقیتهای دولت سریالنکا در فائق
آمدن بر مشکالت داخلی اشاره کردند و با تمجید از رویکرد
فعال این کشور در حمایت از فلسطین افزودند :فلسطین ملت
مظلومی است که از همه طرف مورد جفاست و دشمن جالد
آنان یعنی اسرائیل ،با حمایت آمریکا از همه امکانات برای
پایمال کردن حقوق فلسطینیان استفاده میکند .حضرت
آیتاهلل خامنهای در همین زمینه افزودند :همه کسانی که
در کشور خود مسوولیتی دارند ،باید به فکر ایفای نقش فعال
دربارهحمایتازفلسطینباشند.ایشاناظهارامیدواریکردند
سفر رئیسجمهور سریالنکا به تهران موجب گسترش بیش
از پیش همکاریهای  2کشور در تمام زمینهها شود .در این
دیدار که آقای رحیمی معاون اول رئیسجمهور نیز حضور
داش��ت ،آقای ماهیندا راجا پاکسه رئیسجمهور سریالنکا
گفت :ما از س��الها قبل دوس��تی با ملت فلسطین را آغاز
کردیم و در مجامع بینالمللی نیز نظرات خود را در حمایت
از ای��ن ملت مظلوم بیان کردهایم و به آن افتخار میکنیم.
آقای ماهیندا راجا پاکس��ه با اش��اره به تالشهای دولتش
برای مقابله با تروریستها و حمایت از مسلمانان این کشور
افزود :دولت سریالنکا موفق شده است مسلمانان این کشور
را که در جریان حمالت تروریس��تها آواره شده بودند ،به
مناطق اصلی سکونت خود بازگرداند .رئیسجمهور سریالنکا

اف��زود :روابط ایران و س��ریالنکا از س��ابقه تاریخی طوالنی
برخوردار است و ما از کمکها و پشتیبانیهای ایران تشکر
میکنیم و آمادهایم در تمام زمینهها ،روابط اقتصادی خود را
گسترش دهیم.
حض��رت آیتاهلل خامن��های در دیدار آقاي لوال داس��یلوا
رئیسجمهور برزیل و هیات همراه نیز با اش��اره به مواضع
مس��تقل و مترقی دولت برزیل در مس��ائل جهانی تاکید
کردن��د :تنها راه تغییر ش��رایط ناعادالنه کنونی در جهان
همکاری و گس��ترش روابط دولتهای مستقل با یکدیگر
است .ایشان خاطرنشان کردند :بر همین اساس جمهوری
اس�لامی ایران از همکاری با برزیل در مسائل دو جانبه و
بینالمللی استقبال میکند .رهبر انقالب اسالمی با تاکید
بر اینکه برزیل س��الهای اخیر با برزیل گذش��ته بس��یار
تفاوت کرده اس��ت ،افزودند :کشور برزیل ،کشوری بزرگ
و تاثیرگذار در مسائل آمریکای التین و مسائل بینالمللی
اس��ت و مواضع دولت برزیل در سالهای اخیر ،مستقل و
در جهت مقابل مواضع آمریکا بوده است .حضرت آیتاهلل
خامنهای با اشاره به سخنان رئیسجمهور برزیل مبنی بر
لزوم تغییر ساختار سازمان ملل متحد ،تاکید کردند :تنها
راه تغییر روابط بشدت ظالمانه کنونی در جهان ،نزدیکی
دولتهای مس��تقل ب��ه یکدیگر و ایفای نقش آنهاس��ت.
ایشان خاطرنش��ان کردند :ابرقدرتها برای جهان روابط
عمودی تعریف کردهاند که در راس آن یک ابرقدرت قرار
دارد .این روابط باید تغییر کند و تغییر آن نیز امکانپذیر
است .رهبر انقالب اس�لامی با تاکید بر اینکه قدرتهای
س��لطهگر و در راس آنها آمریکا ،از همکاری و گس��ترش

روابط کشورهای مستقل و تاثیرگذاری آنها در
مسائل جهانی بشدت ناخرسند هستند ،خطاب
به رئیسجمهوری برزیل افزودند :نمونه بارز این
مساله ،جنجالی است که آمریکاییها برای سفر
جنابعالی به ایران ب��ه راه انداختهاند زیرا آنها با
اینگونه روابط مخالفند .حضرت آیتاهلل خامنهای
تاکید کردند :ما معتقدیم بسیاری از کشورهایی
که در  200س��ال اخیر و به دلیل سیاستهای
قدرتهای اس��تعمارگر در حاش��یه قرار گرفته
بودند ،میتوانند نقش ایفا کنند .ایشان با اشاره به
اینکه در صورت ایفای نقش این کشورها ،آمریکا
با آنها بشدت برخورد خواهد کرد ،افزودند :نمونه
این وضع ،برخوردی اس��ت ک��ه آمریکا در 30
س��ال گذشته با جمهوری اسالمی ایران داشته
اس��ت ولی ما معتقدیم در این مصاف پیروزی
با آن طرفی اس��ت که حق با اوس��ت و در این
مسیر اس��تقامت میکند .رهبر انقالب اسالمی
خاطرنش��ان کردند :ملت ایران به دلیل آنکه در
 30سال گذش��ته در مقابل آمریکا ایستادگی
کرد ،نه تنها از بین نرفت بلکه قویتر و ریش��ه
دارتر شد .حضرت آیتاهلل خامنهای با تاکید بر
اینکه ابرقدرتها هیچگاه به هیچ حدی راضی
نخواهند شد ،افزودند :ابرقدرتها فقط هنگامی
دست از پیشروی برمیدارند که مجبور به توقف
شوند .ایشان خاطرنشان کردند :خداوند به ملتهایی که در
راه اه��داف بلند و متعالی گام بردارند و به پروردگار توکل
کنند قطعاً کمک خواهد کرد و ما به این نصرت الهی باور
داریم و آن را در 30س��ال گذشته به چشم خود دیدهایم.
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند :ما همانگونه که به کمک
الهی معتقدیم ،تاثیر و قدرت ع��زم ملی را نیز باور داریم.
حضرت آیتاهللالعظمي خامنهای همچنین با اش��اره به
ظرفیتهای فراوان جمهوری اسالمی ایران و برزیل برای
گسترش روابط ،افزودند 2 :کشور میتوانند در زمینههای
مختلف از تجربیات یکدیگر استفاده کنند .در این دیدار
که آق��ای احمدینژاد رئیسجمهور نیز حضور داش��ت،
آقای لوال داس��یلوا رئیسجمهور برزیل با ابراز خرسندی
ف��راوان از حضور در ایران ،تاکی��د کرد :اصلیترین هدف
از این س��فر گس��ترش روابط برزیل و جمهوری اسالمی
ایران در زمینههای مختلف اقتصادی ،بازرگانی و سیاسی
و همکاری دو جانبه در مس��ائل بینالمللی اس��ت .وی با
تاکید بر اینکه ش��رایط جهان تغییر کرده و سازمان ملل
متحد نیز براساس این تحوالت ،نیازمند تغییر است ،افزود:
در سالهای اخیر کشورهای مهمی در صحنه جغرافیای
سیاسی جهان ظهور کردهاند که ایران از جمله آنها است
و این کشورها میتوانند با همکاری با یکدیگر یک قطب
سیاس��ی و اقتصادی جدیدی را تشکیل دهند .آقای لوال
داسیلوا با اش��اره به مواضع جمهوری اس�لامی ایران در
مسائل بینالمللی تاکید کرد :برزیل معتقد است ،ملت و
دول��ت ایران حق دارند از اس��تقالل خود دفاع کنند و در
جهت پیشرفت و توسعه گام بردارند.

بيانيه مبادله سوخت هستهاي توسط ايران ،تركيه و برزيل امضا شد

ادامه از صفحه اول

رئیسجمهور برزیل نیز در این مراسم ،نشست سهجانبه
تهران را دارای ارزش باالیی در عرصه دیپلماس��ی دانست و
این نشست را یک پیروزی دیپلماتیک در سطح جهانی به
ش��مار آورد که به گفته وی میتواند راهکار مناسبی برای
حل و فصل موضوعات مختلف باش��د .لوال داس��یلوا ضمن
ارزش��مند قلمداد کردن حس��ن نظ��ر ،اعتم��اد و دیدگاه
دموکراتیک جمهوری اس�لامی ایران نسبت به موضوعات
بینالمللی ،بدون نام بردن از هیچ کش��وری از فش��ارهای
بسیار بر خود برای لغو سفرش به ایران سخن گفت و افزود:
«با اطمینان کامل وارد تهران ش��دم و مطمئن هستم که
گفتوگوهای ما نتایج س��ازنده و مثبتی خواهد داش��ت».
نخست وزیر ترکیه نیز در این نشست سهجانبه از نمونه بارز
دیپلماسی ایران صحبت کرد که به گفته وی ،اقدام تهران در
این مسیر بزرگترین فرصت برای ایجاد فضای مناسب است.
رجب طیب اردوغان ضمن دفاع از حق ایران برای استفاده
صلحآمیز از انرژی هستهای ،گفت« :ایران واقعا قدرتمند بوده
و دارای جامعه جوان و فعالی اس��ت و بر این باورم که ایران
آینده بسیار درخشانی خواهد داشت» .محمود احمدینژاد
نیز در بخش دیگری از سخنان خود ،تجربه نشست سهجانبه
تهران را نشاندهنده آن دانست که اگر همکاریها براساس
دوستی و احترام باشد هیچ مشکلی بین کشورها و ملتها
وجود نخواهد داشت .وی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی
ایران در گذشته همواره خواهان گفتوگو براساس دوستی
و عدالت بوده است ،ایراد اصلی گفتوگوهای  5+1را اینگونه
عنوان ک��رد« :برخی اعضا با چنین مبانیاي وارد گفتوگو
نمیشدند و به دنبال عدالت و دوستی نبودند به همین دلیل
گفتوگوها به نتیجه مورد نظر نمیرسید».
رئیسجمهور عدالتخواهی و احت��رام موجود در روابط
و گفتمان برزی��ل و ترکیه را عامل ایجاد فضای مثبت
در گفتوگوه��ا و در نتیجه افزایش اعتماد و همکاری
ارزیابی کرد و گفت« :امیدوارم همه کسانی که به نوعی
در مس��ائل جهانی دخالت دارند از این روحیه و اقدامی
که در تهران شد ،الگو گرفته و به سمت دوستی و صلح
حرکت کنند» .احمدینژاد در بخش دیگری از سخنان
خ��ود ابراز امیدواری کرد  5+1نیز با صداقت و با احترام
و عدالت وارد گفتوگوها ش��وند و به کار بزرگی که در
تهران آغاز شده ،توجه کرده و با این مسیری که در برابر
بشریت باز شده همراهی کنند .به گفته وی ،اگر بعضی
دولتها مس��یر احترام ،عدالت و دوس��تی را نپذیرند،
ملته��ا این راه را ادامه خواهن��د داد و عالوه بر تامین
منافع خود ،صل��ح و عدالت را در جهان حاکم خواهند
کرد .در واقع ،اجالس س��هجانبه ایران ،برزیل و ترکیه

پيروزياستراتژيكدرتهران

آغاز راهی اس��ت که همه دولتها و ملتهای مستقل
بدون تحمل فشار و تهدید بتوانند از حقوق قانونی خود
استفادهکنند.
جهان نيازمند انديشهاي نو براي صلح است
رئیسجمهور ديروز-دوش��نبه -به عنوان نخستین
سخنران در مراسم افتتاحیه چهاردهمین اجالس سران
گروه  15در تهران به ایراد سخن پرداخت؛ گروهی که
جمهوري اس�لامي ايران در پايان دوره رياست خود بر
آن ،ميزبان س��ران ارشد کشورها از جمله لوال داسيلوا
رئيسجمهوربرزيل،رابرتموگابهرئيسجمهورزيمباوه،
عبدالعزيز بوتفليقه رئيسجمه��ور الجزاير ،عبداهلل واد
رئيسجمهور سنگال و ماهيندا راجا پاكسا رئيسجمهور
سريالنكا بود .محمود احمدینژاد در سخنان خود ،جهان
را بشدت نيازمند انديشه و راهي نو براي حل مشکالت
و نيل به پيشرفت و سعادت و صلح پايدار دانست که به
گفته وی ،گروه  15باتوجه به ظرفيتهاي فراوان خود
ميتواند ماموريت مهم و اثرگذاري را بر پايه جهاني جديد
سرشار از دوستي ،صلح و عدالت ايفا کند؛ موضوعی که
با هدف اولیه تاس��یس این گروه ارتباط تنگاتنگی دارد
چراکه گروه  15در نهمين اجالس جنبش عدم تعهد در
سال  1989در بلگراد در اصل با هدف مشترك شكوفايي
و رش��د فزاينده ،تاسيس و بر همكاري بين كشورهاي
در حال توس��عه در زمينههاي سرمايهگذاري ،تجارت
و تكنولوژي متمركز ش��د .جلس��ه نوبت صبح اجالس
گروه  15در تهران سپس با قرائت بيانيه پاياني توسط
رئیسجمهور کشورمان که پیشنویس آن در نشست

شنبه کارشناسان ارشد  17کشور تدوین شده بود ،پایان
یافت .محمود احمدینژاد در س��خنان خود در مراسم
پایانی این اجالس ،اقتصاد مبتنيبر مصرف حداکثري
و سود هر چه بيشتر و ساختارهاي اقتصادي برآمده از
آن را نهتنها شکستخورده دانست بلکه گفت ،این نوع از
اقتصاد در آزمون صداقتورزي و انجام تعهدات و رعايت
اخالق نيز مردود ش��ده اس��ت .احمدینژاد در بخش
دیگری از س��خنان خود به بحث ناکارآمدی و شکست
امنيت و سياس��ت نظام حاکم بر جه��ان پرداخت و با
اشاره به اینکه با حضور يکصد هزار نفر از نظاميان ناتو در
افغانستان این کشور ناامنتر شده و حتی دامنه بحران
به پاکس��تان نيز کشيده شده اس��ت و سپس با اشاره
به داس��تان غمانگيز اشغال فلسطين و ميليونها آواره
فلسطيني در اردوگاهها که منتظر بازگشت به سرزمين
مادري خود هستند ،گفت« :شوراي امنيت سازمان ملل
بر اساس قوانين ارتجاعي بعد از جنگ دوم جهاني عمل
ميکند و کارايي و اعتبار خود را نزد ملتها از دس��ت
داده است .بعضي از اعضاي دائم آن هنوز در فضاي 65
سال قبل زندگي ميکنند و انتظار دارند ساير دولتها
و ملتها تابع آنان باش��ند» .احمدینژاد حضور اعضای
دائم در شوراي حکام سازمان بينالمللي انرژي اتمي را
موجب توقف انجام وظايف حقيقي آن در خلع سالح،
منع اشاعه و کمک به استفاده صلحآميز اعضا از انرژي
هستهاي عنوان کرد که به گفته وی ،این امر باعث شده
سايه تهديد سالحهاي هستهاي بر جهان گسترده شود و
داشتن و ارتقای سالح هستهاي و تهديد به استفاده از آن

جزو برنامههاي رسمي و علني بعضي کشورها قرار گیرد.
احمدینژاد ايجاد تغيير اساسي در وضع موجود و نياز به
تاسيس نظامهای جديد را يک مطالبه عمومي دانست
و گفت« :نظامات جديد بايد در چارچوبهاي نظري و
فلسفي مبتنيبر ايمان به خداي مقتدر و مهربان و حکيم
تعريف و سازماندهي شود» .رئیسجمهور پس از بیان
مطالب فوق پیشنهاداتی را قرائت کرد که کارشناسان
ارشد گروه  15در نشست شنبه خود آنها را تدوین کرده
بودند .در این بیانیه با توجه به ظرفيتهاي عظيم فکري،
فرهنگي ،علمي  ،اقتصادي و سياسي کشورهاي عضو
آمده اس��ت که کميتهاي دائم��ي مرکب از نمايندگان
کش��ورهاي حاضر تش��کیل ش��ود که ماموريت يابند
چارچوب هاي نظري تغييرات را تدوين و بر مبناي آن
راهبردهاي خود را ارائه دهند تا پس از تصويب سران در
دستور کار گروه  15قرار گيرد .با توجه به اينکه شرايط
موجود جهاني ،همگرايي در مسائل مختلف منطقهاي
و بينالمللي را بيش از گذش��ته ضروري ساخته است،
پیشنهاد دوم گنجانده شده در این بیانیه ،تشکیل کميته
مشورتي با حضور وزراي خارجه است تا با نشستهاي
منظم اين امر را پيگيري کنند .از سوی دیگر ،با توجه به
اینکه چالشهاي موجود در اقتصاد جهاني ،اتکا بر منابع
و توانمنديهاي عظيم و گسترده موجود در گروه بيش
از پيش ضرورت يافته است ،در بیانیه پایانی پيشنهاد
شده است کميتههاي تخصصي در زمينههاي صنعتي،
کشاورزي  ،بانکي  ،انرژي و فناوری نوين تشکيل شود تا
نحوه تقويت روابط و گسترش تعامالت در اين زمينهها
را بررس��ي و تصميمات مش��ترک و مناسبات را اتخاذ
کنند .تاسيس بانک مشترک ،انجام معامالت و تجارت
به صورت مبادله کاال به کاال يا با سبدي از ارزهاي معتبر
يا ارزهاي بومي کشورهاي متقابل و نظاير آن ميتواند در
دستور کار باشد .پس از قرائت بيانيه پاياني چهاردهمين
اجالس سران گروه  15توسط محمود احمدينژاد که
رياست اين اجالس را برعهده داشت ،رياست گروه  15به
رئیسجمهوري سريالنکا واگذار شد .ماهيندا راجاپاکسا
از اقدامات و تالشهاي جمهوري اسالمي ايران در دوره
رياس��ت بر گروه  15تشکر کرد و با بيان اينکه رياست
احمدين��ژاد بر گروه 15باعث احياي پروژههاي ناتمام
اين گروه ش��ده است ،تصريح کرد« :متاسفانه در چند
سال اخير ابهاماتي در اقتصاد جهان به وجود آمده که
ناشي از سوء مديريت در پروژه جهانيسازي است ولي
در زمان حاضر ابتکارات رئیسجمهوري اسالمي ايران
در زمينه پيشرفت و همکاريهاي کشورهاي جنوب-
جنوب اجرا شده است».

مراسم سالگرد ارتحال آیتاهللالعظمي
بهجت در مسجد اعظم قم برگزار شد

رس�ا :مراس��م نخس��تین س��الگرد ارتح��ال حضرت
آیتاهللالعظمي محمدتقی بهجت ،مرجع فقید عالیقدر
شیعه یکشنبه شب بعد از نماز مغرب و عشا با حضور
مراجع تقلید ،علما ،مسؤوالن استانی ،طالب و روحانیان
حوزه علمیه و دیگر اقش��ار مردمی در مس��جد اعظم
قم برگزارش��د .در این مراس��م حض��رات آیات عظام
صافیگلپایگان��ی ،وحید خراس��انی ،مکارمش��یرازی،
شبیری زنجانی ،جوادی آملی و آیتاهلل علویگرگانی
حضور داش��تند .آیات ابراهیم امین��ی امام جمعه قم،
محمدجواد فاضللنکرانی عضو جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم ،حسینیبوش��هری عض��و مجلس خبرگان
رهبری و عضو جامعه مدرس��ین ح��وزه علمیه قم و
هاشمیشاهرودی عضو مجلس خبرگان رهبری از دیگر
شخصیتهای برجسته حوزوی بودند که در نخستین
مراسم سالگرد ارتحال حضرت آیتاهللالعظمي بهجت
حضور داشتند و با قرائت قرآن و فاتحه یاد و خاطره این
عالم ربانی را گرامی داشتند .حجتاالسالم والمسلمین
محمدیگلپایگانی ،رئیس دفتر مقام معظم رهبری نیز
به نمایندگی از س��وی رهبر معظم انقالب در مراسم
سالگرد ارتحال حضرت آیتاهلل بهجت حضور یافته بود.
در ادامه این مراس��م ،عالمه محمدتقی مصباح یزدی،
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم و
عضو مجلس خبرگان رهبری به ایراد سخن پرداخت.

عزاداریبزرگفاطمیوندرمیدانهفتتیر

وطن امروز :روز گذشته میدان هفت تیر محل برگزاری
آیی��ن عزاداری حض��رت فاطمه زه��را (س) با حضور
چندین هزار نفر از عزاداران بود .در حالی که هرس��اله
این مراسم عزاداری در میدانهای دیگر از جمله میدان
ولی عصر برگزار میشد اما کثرت جمعیت عزادار باعث
ش��د تا امسال این مراس��م در میدان هفت تیر برگزار
شود .جمعیت عزادار فاطمه زهرا (س) از ابتدای خیابان
کریمخان تا ابتدای اتوبان مدرس حضور داش��تند و به
عزاداری پرداختند .در این مراس��م حاج حسین سازور
از مداح��ان اهل بیت ب��ه مداح��ی و در ادامه آیتاهلل
علمالهدی ،عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه
مشهد به ایراد سخنرانی پرداختند .آیتاهلل علمالهدی
در پیوند میان رویدادهای صدر اسالم با شرایط حاضر
درجامعه ،گفت« :نسبت به مجموعه تحوالت در سیره
سیاس��ی اهل بیت (ع) باید نگرش «جریانی» داش��ته
باشیم ،نه نگرش حادثهای» .وی افزود :آنچه در روز دوم
رحلت پیامبر اکرم(ص) در مدینه رخ داد ،یک رویداد یا
حادثه یا اتفاق ساده نبود ،بلکه یک جریان بود؛ برخورد
 2نوع مردمس��االری بود؛ مردمس��االری دینی در برابر
مردمساالری سکوالر .امام جمعه مشهد تصریح کرد که
آن جریان دقیقا همین جریانی اس��ت که امروز مطرح
است ،یعنی یک جریان ضدارزشی مدعی مردمساالری
سکوالر در برابر مردمساالری دینی قرار گرفته است .وی
با اش��اره به مقاومت حضرت فاطمه زهرا(س) در برابر
جریان مردمس��االری سکوالر درصدر اسالم ،خطاب به
عزاداران حاضر در مراس��م گفت :اگر امروز هم حضرت
زهرا(س) تش��ریف داش��تند ،جلودار ش��ما مرد و زن
حزباللهی و والیتمدار میبودند و با جریان ضدارزشی
سکوالر مدعی مردمساالری مبارزه میکردند .علمالهدی
با تاکید بر خط قرمز والیت ،تصریح کرد :همانگونه که
حضرت زهرا(س) مقابل تفکر ضدوالیت ایستاد و مبارزه
کرد ،امروز ما هم وظیفه داریم در این جهت بایستیم.

آزادی دومین ایرانی از زندان فرانسه

وطن امروز :علی وکیلیراد آزاد شد .این تبعه ایرانی که
 19سال پیش به اتهام بی اساس شرکت در قتل شاپور
بختیار ،آخرین نخستوزیر رژیم پهلوی در ایران ،به زندان
افتاده بود توس��ط دادگاهی در پاریس آزاد ش��د .شاپور
بختیار که فرانسه برای حفاظت از جان وی هزینه زیادی
پرداخت ،در سال ( 1994مرداد )1370در حومه پاریس
کش��ته شد و چندی بعد علی وکیلیراد در سوییس به
این جرم دستگیر و به فرانسه تحویل داده شد .وکیلیراد
آن س��ال در دادگاه فرانسه محکوم به حبس ابد شد که
بعد از گذشت  19س��ال حکم آزادی وی صادر شد .به
نوشته رادیو فرانسه ،آزادی علی وکیلیراد نوعی گروکشی
در دیپلماسی ایران و فرانسه است؛ اما سارکوزی شایعه
مبادله کلوتید ریس تبعه فرانس��وی بازداشت شده در
حوادث اخیر ایران با کاکاوند و وکیلیراد را تکذیب کرده
بود .در سال  1994جمهوری اسالمی همچنین هرگونه
ارتباط با علی وکیلیراد یا قاتالن دیگر شاپور بختیار را
رد کرده بود .رادیو فردا وابس��ته به س��ازمان جاسوسی
آمریکا(سیا) چندی پیش در مصاحبهای آزادی وکیلیراد
را غیرممکن دانسته بود و اعالم داشت :وکیلیراد مدت
 ۱9س��ال در زندان بوده و بعید اس��ت که دادگستری
فرانس��ه بتواند درباره حک��م او تجدید نظر کند و اجازه
بده��د که او حتی با دخالت قوه مجریه و رئیسجمهور
بتواند قبل از گذراندن حداقل  ۲۲سال زندان ،از تخفیف
مجازات برخوردار باشد و از فرانسه به ایران مسترد شود.

يادداشت روز
راهکار خالقانه ایران در پرونده هستهای

ادامه از صفحه اول

...ضمن اینکه بخشی از تضمینها به قرارداد تکمیلی بین
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،وین و تهران بازمیگردد
و این نیز میتواند تضمینهایی به همراه داشته باشد.
در ه��ر حال این توافق در واقع ی��ک توافق اولیه برای
نشان دادن هدف ایران در همراهی با جامعه جهانی در
موضوع هستهای است و اینکه نشان دهداگر کشورهای
غربی با بهانهجوییهای مختلف سعی در زیر سوال بردن
حق ایران در دستیابی به فناوری هستهای دارند ،ایران
با روشهای خالقانه خود به این بهانهها پاسخ مناسب
میدهد.
* سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس

