يادداشت
«فوبیا» و فرار رو به جلوی مخملین!

مهدي امامقلي

پس از اعدام بمبگذار حس��ینیه ش��یراز و چند
تروريست عضو گروهک پژاک ،میرحسین موسوی
در وهل��ه اول در حمای��ت از آن عناص��ر مع��دوم،
بیانیهای رادیکالی صادر کرد و پس از آن رهنورد و
کروبی هم در همپوشانی با موضعگیری حیرتانگیز
موس��وی به بیان اظهاراتی رادیکال��ی پرداختند و
محاکمه تروریس��تها را محک��وم کردند! در وهله
دوم میرحس��ین موس��وی در دیدار ب��ا زندانیان با
بیان اظهارات ش��دیدتر از گذشته علیه حاکمیت و
مسؤوالن نظام ،دستگاه قضا ،صداو سیما ،رسانهها
و ...هم��ه را آماج تهمت و نیرنگ خ��ود قرار داد و
حتی از انتخابات انگلیس هم حمایت کرد! با نظر بر
اظهارات اخیر میرحسین موسوی و نیز با توجه به
برهه زمانی و شرایط موجود؛  -1شکلگیری مطالبه
عمومی مبنی بر محاکمه سران فتنه  -2اعدام  5نفر
از عناصر تروریست و بمبگذار  –3شکست کودتای
مخملی��ن و«بحران هویت» و «بح��ران نقش» در
جنبش مخملی ،این نکته متبادر ذهن میش��ود
که مرد ش��ماره یک فرقه فتنه دچار نوعی «فوبیا»
و توهم ش��ده و تنها تاکتیک «ف��رار رو به جلو» را
فراروی خود نهاده است:
 – 1فوبی��ا ( )phobiaدر عل��م روانشناس��ی
نوعی توهم و ترس ش��دید یا بیمارگونه نسبت به
یک موضوع ،یک موقعیت یا یک ش��يء اس��ت که
وجود آن در بیمار موجب ناپایداری ش��خصیتی و
اخت�لال در زندگ��ی روزمره وی میش��ود .ناگفته
نماند که وجود فوبیا در اش��خاصي چون رجوی و
عناصر منافقین و اپوزیسیون موجب شده بود آنها
آرامش تئوریک و تش��کیالتی خود را در «شمشیر
از روبس��تن» و «قید همه چیز را زدن» جستوجو
کنند و با کیش ش��خصیت به خود هویتی کذایی
و کاذب عط��ا کنند .حجتاالس�لام والمس��لمین
ریش��هری در خاطرات خود مینویس��د :آنزمان
که رجوی س��رکرده منافقین به عنوان قهرمان(!)
به فرانس��ه پناهنده شده بود ،نشریه لوموند فرانسه
در یکی از تیترهای خود نوش��ته ب��ود« :رجوی در
هنر شکستها را پیروزی بزرگ جلوه دادن ،استاد
شده است!»
 -2مطمئنا میرحس��ین موسوی خود بهتر از
هر کسی میداند که روز محاکمهاش دیر یا زود
فراخواهد رس��ید .پس باید این نوع احکام که در
آینده ممکن اس��ت برای خود وی و نزدیکانش
صادر ش��ود را زیر س��وال برده و ب��ا « فرار رو به
جلو» بر فضای سیاسی موجود نعل وارونه بزند و
کارنامه خود را از گذش��ته سیاهتر کند .چه آنکه
دادس��تان عمومی و انقالب ته��ران عنوان کرد:
«مدعیالعموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام
خواهد کرد».

اخبار
تقدیر از آیتاهللالعظمي نوریهمدانی
به پاس روشنگری در فتنه اخیر

ف�ارس :دفتر تحکیم وحدت با اهدای لوح تقدیری
به پاس روش��نگری در فتنه اخیر و دفاع از جایگاه
والیت فقیه و مقام معظم رهبری از آیتاهللالعظمي
نوریهمدان��ی تقدی��ر كرد .مه��دی امیریان عضو
ش��ورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اظهار داشت:
ديروز -دوش��نبه -آیتاهلل نوری همدانی ساعت 9
صبح در تاالر دکتر مصطفوی دانش��گاه ش��یراز با
اعضای هیات رئیس��ه دانش��گاههای شیراز جلسه
داش��ت .به گفته وی ،بعد از پایان جلس��ه مذکور
آی��تاهلل نوریهمدان��ی برای س��خنرانی در جمع
دانشجویان شیرازی در مسجد دانشگاه شیراز حاضر
ش��د و دفتر تحکیم وحدت به پاس روشنگریهای
آیتاهلل نوریهمدانی در فتنه اخیر و دفاع از جایگاه
والی��ت فقیه و مقام معظم رهب��ری به این مرجع
تقلید لوح تقدیری اهدا کرد .این فعال دانش��جویی
همچنین خاطرنشان کرد که آیتاهلل نوریهمدانی
ديروز و همزمان با روز ش��هادت حضرت زهرا(س)
در مس��جد دانش��گاه ش��یراز ب��رای دانش��جویان
سخنرانی کرد.

اخذ خسارات ناشی از صدمات
دولت آمریکا به ایرانیان

فارس :عضو کمیس��یون قضایی مجلس با اشاره به
بررس��ی طرح یک فوریتی اصالح قانون صالحیت
دادگستری جمهوری اسالمی ایران برای رسیدگی
به دع��اوی مدنی علیه دولته��ای خارجی گفت:
در صورت تصویب نهایی طرح ،خس��ارات ناشی از
هرگونه اقدام دول خارجی در صورتی که شکایتی
علیه آنها در دادگستری تهران صورت بگیرد ،اخذ
خواهد شد که با تصویب طرح مذکور کشورمان هم
در این زمینه عمل متقابل خواهد کرد .سیدسلمان
ذاک��ر تصریح کرد :دول غربی بویژه آمریکا قوانینی
تصوی��ب کردهاند که از دولتهای��ی همانند ایران
و س��وریه در صورتی که خس��ارتی به ش��هروندان
آنها برسد خس��ارت را از دولت ایران میگیرند .بر
همین اساس تاکنون آمریکا نزدیک به  11میلیارد
و  398میلی��ون دالر ای��ران را محکوم به پرداخت
خسارات مالی کرده که این خسارت را با همکاری
برخی کش��ورها مثل ایتالیا از طریق مصادره اموال
کشورمان اخذ میکند.
وی خاطرنش��ان کرد :با تصوی��ب طرح مذکور،
کش��ورمان هم در این زمینه عمل متقابل خواهد
کرد چرا که در ایران اس�لامی افراد زیادی هستند
که بر اثر اقدامات آمریکا خس��ارات فراوانی دیدهاند
ب��ه نحوی که در حال حاضر حدود  80هزار جانباز
خسارتدیده از جنگ داریم .عضو کمیسیون قضایی
مجلس در ادامه اظهار داشت :در جلسه روز یکشنبه
مقرر ش��د که با هماهنگی شورایعالي امنیت ملی،
وزارت کش��ور و کمیسیون قضایی ،کمیتهای ویژه
برای بررس��ی این طرح تشکیل و پس از تصویب،
طرح مذکور به صحن علنی ارسال شود.
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راهپیمایی مردم سنندج بار دیگر فتنهگران را رسوا کرد

گروه سیاس�ی :فرقه فتنه که رفتار آنان این روزها تداعیگر
ماجرای «ب��رادر حاتم» اس��ت ،در تازهتری��ن دروغپردازی
متوهمانه خود ،همراستا با بیانیه بیسابقه موسوی در حمایت
از  5تروریس��ت اعدام شده ،رسانههای خود را بر این شایعه
متمرکز کردند که مردم کردستان به اعدام این تروریستها
معترض هستند .این رس��انهها بالفاصله پس از انتشار خبر
اعدام  5تروریست عضو پژاک و انجمن پادشاهی ،پروژه ایجاد
ناآرامی در این اس��تان را کلید زدن��د و تالش کردند تا این
مساله را به موضوعات قومیتی تبدیل کنند و این اعدامها را
به مخالفت ایران با جریانات محلی در کشور تعبیر کنند .در
همین راستا و در جریان یک فضاسازی تبلیغاتی گسترده ،از
مردم س��نندج خواسته شد تا روز جمعه  89/2/24دست به
اعتصاب گسترده بزنند و با عدم حضور در خیابانها و خالی
کردن شهر ،اعتراض خود را به اعدام تروریستها اعالم کنند.
به گزارش شبکه ایران ،سایتهای اینترنتی «گویانیوز»« ،رادیو
زمانه»« ،رادیو کوچه»« ،روزآنالین»« ،باالترین»« ،جرس» و
شبکههای تلویزیونی نظیر «بیبیس��ی فارسی» و «صدای
آمریکا» نقش اصلی را در تبلیغ این پروژه برعهده داشتند و
بخش عمده برنامهها و مطالب خود را به این مساله اختصاص
دادند .البته این رفتار فتنهگران پس از شاهکار مدعی دروغ
بزرگ سال در حمایت از این  5تروریست ،با شتاب بیشتری
دنبال شد به گونهای که سرخط همه رسانههای حامی فتنه
به این موضوع اختصاص يافت تا شاید فتنه در حال مرگ از
این طریق یعنی ایجاد تفرقه میان قومیتها ،تنفس کند .با
این حال و در شرایطی که فتنهگران داخلی و حامیان خارجی
آنها منتظر مشاهده رفتار کردهای سنندج بودند ،شهروندان
کرد بدون توجه به این تبلیغات رس��انهای از سوی مخالفان
جمهوری اسالمی ایران ،به مناسبت سالروز سفر مقام معظم
رهبری به کردس��تان همایش عظیم پی��ادهروی  222هزار
نفری را با استقبال پرشور خود برگزار کردند .در این همایش
عظیم پیادهروی که با ه��دف تقویت ورزشهای همگانی و
ویترین
پیشنهادبیشرمانه!

روزنام��ه کیه�ان در س��تون
خبر وی��ژه خود با اش��اره به
درخواست وکیل رئیس دولت
اصالحات برای جلب مدیر مسؤول روزنامه کیهان نوشت:
محمود علیزاده طباطبایی ،وکیل زنجی��رهای افراطیون
مدع��ی اصالحطلبی ضمن انتش��ار اکاذیب مدعی ش��د
مدیرمسؤول کیهان از مراجعه برای پاسخگویی به شکایت
محمدخاتمی و علیرضا بهشتی خودداری کرده است .به
گفته کیهان ،وی درباره شکایت از روزنامه کیهان به وکالت
از محمد خاتمی و علیرضا بهش��تی گفت :متاسفانه این
پرونده هنوز منجر به صدور کیفرخواس��ت نشده است و
از دادس��تان تهران انتظار داریم که هرچه سریعتر درباره
این پرونده تصمیمگیری کنند چرا که مدیرمسؤول روزنامه
کیهان تاکنون به بهانههای مختلف از حضور در بازپرسی
امتناع کرده اس��ت ،به همین دلیل در آخرین مراجعه به
شعبه بازپرسی نهم درخواست جلب حسین شریعتمداری
را کردم .این ادعا در حالی است که مدیرمسؤول کیهان به
خاطر شکایات متعدد و اغلب زنجیرهای که از یک کانون
واحد مدیریت و اقامه میشود ،ماههاست ضمن مراجعه به
شعب حقوقی ،پاسخگوی اتهامات و شکایات مطرح شده
است که چند مورد از آنها با دفاعیات مستند وی منجر به
صدور رأی برائت به اتفاق آرا از جانب هیات منصفه شد.
کیهان در ادامه این خبر تصریح کرد :سران فتنه دهها
وکیل را اجیر کردهاند تا هم خیانتها و جرائم انجام شده
از سوی آنان را به اعتبار پیشدستی در شکایت بپوشانند
و هم برای کیهان پرونده و س��ابقه بسازند ،آنها میدانند
که مدیرمسؤول کیهان اسناد غیرقابل انکار و مستحکمی
از خیانت فتنهگران در اختیار دارد بنابراین با پیشبینی
تبرئه وی در پی آنند که از طریق رس��انهها و شبکههای
زنجیرهای داخل��ی و خارجی چنین القا کنند که کیهان
چون مصونیت -و  9سند و مدرک قاطع -دارد تبرئه شده
اس��ت! کیهان همچنین افزود :با وجود آگاهی از پش��ت
صحنهای چنین آلوده و منحط برای برخی شکایتهای
مغرضان��ه ،از دادگاههای مذکور به عن��وان فرصتی برای
روشنگری افکارعمومی استقبال میکند و صد البته در این
میان از فرصت طلبی وکالی «ویژه» هم بیخبر نیست!
تحریمنافرجام
روزنامه سیاست روز در گزارش
روز خود با اش��اره به نافرجام
ماندن تالشهای آمریکا پیش
از برگزاری اجالس گروه  15از عدم تمایل برزیل و روسیه
به تحریمهای جدید علیه ایران خبر داد .به نوش��ته این
روزنامه ،آمریکا که در تالش اس��ت تا تحریمهای ایران را
شدت بخش��د ،بازهم مدعی شد تا زمانی که تحریمهای
جدیدی علیه ایران تحمیل نش��ود ،پاسخ جدی از جانب
ایران درباره برنامه هس��تهای دریافت نخواهد ش��د .اما در
قبال آن داسیلوا و مدودف در دیداری که در مسکو با هم
داشتند اعالم کردند که هیچ تمایلی به تحریمهای جدید
علیه ایران ندارند .در این گزارش تصریح ش��د :خبرگزاری
رویترز درباره این دیدار نوشت؛ برزیل و روسیه هر دو موضع
تقریبا مشترکی در قبال اعمال تحریمها علیه ایران دارند
و هیچ تمایلی نیز به اعمال این س��ری تحریمهای جدید

تحقق شعار ورزش ،س�لامت و تندرستی برگزار شد ،مردم
ورزشدوست سنندج اعم از زن و مرد ،پیر و جوان و کودک
و خردسال در این همایش حضور داشتند و ایام سالروز سفر
پرخیر و برکت مقام معظم رهبری در اردیبهش��ت ماه سال
گذشته را گرامی داشتند .فتنهگران که در جریان فتنه پس
از انتخابات کلکسیونی از دروغهای رسانهای بویژه دستکاری
تصاویر را به نمایش گذاش��ته بودند ،اینبار نیز دست به کار
شدند تا شاید از آبروریزی دوباره جلوگیری کنند .در همین
راستا سایتهای «باالترین» و «روزآنالین» به طور مشترک،
خبرهایی را مبنی بر اعتصاب مغازهداران سنندج در جمعه(!)
منتشر کردند .البته این سایتها برای القای این خبر کذب
خود به مخاطبان ،عکسی را هم منتشر کردند و مدعی شدند
که یکی از مغازههای سنندج به جرم تعطیلی در روز جمعه!
که از آن به عنوان «اعتراض به اعدام تروریس��تها» نام برده
شده ،توس��ط ماموران امنیتی پلمب شده است .هنوز چند
ساعت از انتشار این عکس نگذشته بود که مشخص شد این
عکس ،آرشیوی و متعلق به  2سال پیش است .در همان زمان،
یکی از سایتهای وابسته به گروهک تروریستی تجزیهطلب
در کردستان این عکس را منتشر کرده و مدعی شده بود که
این مغازه به خاطر اعتصاب در روز  22تیر پلمب شده است.
البته همین مطلب هم در همان زمان از سوی مقامات استان
کردستان تکذیب و اعالم ش��د که این مغازه صرفا به دلیل
تخلفات صنفی ،پلمب موقت ش��ده است .سایتهای دیگر
نظیر «جرس» و «روزآنالین» هم ترجیح دادند به جای ارائه
تصویر و سند ،صرفا به انتشار مطالب توهمآمیز خود مبنیبر
حاکم ش��دن فضای امنیتی در س��نندج بپردازند و اشارهای
هم به حضور پرشور مردم در راهپیمایی گرامیداشت سالروز
حضور رهبری در این استان نکنند! تلویزیون دولتی انگلیس
هم که در روزهای گذش��ته ،دست به انتشار گسترده اخبار
مربوط به اعتصاب زده بود ،پس از ناکامی این پروژه ،سکوت
محض پیشه کرده است.
ندارند .مس��کو و برازیلیا هر دو معتقدند که موضوع ایران
باید از طریق گفتوگو حل شود .کرملین در بیانیهای اعالم
ک��رد :لوال و مدودف در این دیدار همچنین یک توافقنامه
همکاری اس��تراتژیک را نیز به امضا رساندند که براساس
آن چگونگی توس��عه روابط میان  2کشور کامال مشخص
شده است .سیاس��ت روز همچنین در گزارش خود آورد:
رژیم صهیونیس��تی که بیشتر از آمریکا درصدد فشارهای
شدیدتر علیه ایران است و حتی گزینههای نظامی را نیز
در س��ر میگذراند این بار توسط زیپی لیونی ،رهبر حزب
«کادیما» و وزیر سابق خارجه رژیم صهیونیستی اعتراف
ک��رد که درباره اعم��ال تحریمهای موثر در قب��ال ایران،
تاکن��ون در جامعه بینالملل توافق کامل وجود نداش��ته
اس��ت .زیپی لیونی ،رهب��ر حزب مخال��ف «کادیما» که
نامزد نخس��توزیری انتخابات آتی در اسرائیل نیز هست
در مصاحبهای با ش��بکه تلویزیونی «راش��ا تودی» به این
مس��اله اعتراف کرد که درباره اعمال تحریمهای موثر در
قبال ایران ،تاکنون در جامعه بینالملل توافق کامل وجود
نداشته است .وزیر سابق خارجه اسرائیل افزود« :متاسفانه
در گذشته تحریمها در قبال ایران موثر واقع نشدند و این
به خاطر آن بود که توافق الزم در این زمینه بین کشورهای
جامعه جهانی وجود نداشت».
نسخه آمریکا برای سران فتنه
به نوش��ته روزنامه جوان ،موسسه مطالعات
خاورنزدیک واشنگتن در گزارش مفصلی به
بررسی جنگ روانی آمریکا در برابر جنگ
روانی ایران پرداخته و در عین حال جنگ
روان��ی را مهمترین نقطه قوت و همچنین
ضعف ایران بر ش��مرده است .در متن این گزارش ،جوان
نوشت :ش��اید در روزهای ابتدایی حضور باراک اوباما در
کاخ س��فید برای کارشناسان سیاسی مشخص نبود که
رئی��س جمهور جدید آمریکا قرار اس��ت از چه رهیافتی
برای پیگیری سیاس��ت خارجی و امنیت��ی دولت خود
اس��تفاده کند .اما در ماههای اخیر ب��ا اهمیت دادن وی
و مش��اوران و نزدیکانش به مساله تاثیر بر افکار عمومی
ت خارجی ،تقریبا همه
و اصطالحا خیابانها در سیاس�� 
چیز به صورت واضح و ش��فاف مش��خص شده است .به
نوشته جوان از موسسه مطالعات خاورنزدیک واشنگتن،
غیاب یک برنامه ارتباطات اس��تراتژیک پیچیده و قوی
که میتواند فش��اری مضاعف وارد آورد هنوز هم یکی از
کمبودهای اصلی در برنامهه��ای آمریکا در مقابل ایران
محسوب میش��ود .هیچ ضمانتی وجود ندارد که چنین
برنام��های  -در تبعیت از تمهیدات مختلف دیپلماتیک،
اقتصادی و نظامی  -باعث خواهد ش��د تهران برنامههای
غنیسازی اورانیوم یا دیگر سیاستهای مسالهانگیزش را
متوقف سازد .آمریکا در استراتژیهای مرتبط با بازداشتن
تهران از توسعه تسلیحات هستهای ،برحذر داشتن رژیم
از سرکوب خشونتآمیز اپوزیس��یون داخلی یا تسهیل
فعالیتهای اپوزیسیون باید از مولفههای قوی اطالعاتی
بهره ببرد ،در غیراینصورت استراتژی مربوط ،محکوم به
شکست خواهد بود .به همین دلیل آمریکا باید تواناییهای
خود را در حوزه اطالعاتی ارتقا دهد ،حوزهای که تاکنون
کمترین ارزش را در تالشهای مرتبط با مذاکره با ایران،
حمایت از اپوزیس��یون و مقابله با قدرت و نفوذ رژیم ،به
خود اختصاص داده بود.

برخورد با رسانههای انقالبی باعث تنفس مصنوعی فتنه ميشود

گروه سیاسی :از تیرماه سال گذشته که نمایندگان مجلس
شورای اسالمی به دلیل انتشار بیانیههای ضدمصالح نظام و
فتنهگریهاینامزدهای شکستخورده انتخابات ،شکوائیهای
را علیه این افراد تنظیم کرده و به رئیس دستگاه قضا دادند،
حدود  10ماه میگذرد .در این مدت قوه قضائیه که همواره
در طول این زمان مخاطب نامههای گروههای مختلف مردمی
درباره برخورد با س��ران فتنه پس از انتخابات بود ،خبری از
رسیدگی به ش��کایت نمایندگان مردم از این افراد به مردم
ارائ��ه نداد و به ج��ای آن دادگاه مطبوعات محل اصلی رفت
و آمد مدیران رس��انههایی بود که به دلیل افش��ای ماهیت
این افراد ،مورد شکایت اشخاصی چون میرحسین موسوی
و مه��دی کروبی ق��رار گرفته بودند .رس��یدگی قضایی به
شکایت فتنهگران از رسانههای انقالبی اما نمایندگان مردم
در خانه ملت را واداشت تا با اعالم حمایت از رسانههایی که
مورد ش��کایت این افراد قرار گرفتهاند ،در نامه سرگشادهای
به رئیس قوه قضائیه ،حمایت خود از این رس��انهها را اعالم
کنند 175 .نماینده مجلس در نامه سرگش��اده خود خطاب
به رئیس دس��تگاه قضا با اظهار شگفتی از محاکمه مدیران
رسانههای انقالبی برخورد با روزنامههای وطن امروز ،کیهان،
جوان ،ایران و خبرگزاریهای فارس و ایرنا و برخی سایتها
را باعث تنفس مصنوعی جریان فتنه دانس��تند و با انتقاد از
مطرح نشدن شکایتش��ان از سران فتنه ،خواستار رسیدگی
فوری قوه قضائیه به شکایتشان از میرحسین موسوی شدند.
این نمایندگان که خبر محاکمه مدیران مسؤول روزنامههای
افشاگر ماهیت فتنه را شگفتآور خواندند ،در بیانیه خود با
بیان اینکه اکنون در حالی که بیش از یک میلیون تن از مردم،
هزاران تن از استادان حوزه علمیه و دانشگاه ،جمع کثیری از
حقوقدانان و وکال و بی��ش از  140تن از نمایندگان ملت از
سال گذشته با ارائه شکوائیههای مستند و حقوقی درخواست
محاکمه سران فتنه و کودتا را کردهاند ،آوردهاند :رسیدگی به
این درخواستهای قانونی بنابه مصالحی و آگاهی بیشتر مردم

از عمق وابستگی و انحراف سران کودتا امروز و فردا میشود
اما تس��ریع در رسیدگی به ش��کایات سران فتنه و کشاندن
حامیان والیت و مسؤوالن روزنامههای انقالبی به دادگاه جای
تأسف است .بهیقین اگر این افراد و رسانههای انقالبی در ایام
فتنه و کودتای پس از انتخابات به وظیفه انقالبی خود عمل
نمیکردند باید مورد مؤاخذه و بازخواست قرار میگرفتند .این
نامه میافزاید :قطعا این اقدام دس��تگاه قضا براساس دیدگاه
مقدس عدالتباوری نظام جمهوری اسالمی است که حتی
عناصر داخلی همراه و همسو با دشمنان خارجی براحتی به
مرجع عدالت مراجعه میکنند ولی آیا مگر این جماعت اساسا
به جمهوری اسالمی اعتقاد دارند که به رأی صادره از دستگاه
قض��ای آن گردن نهند؟! اگر چنین بود پس چرا به رأی 85
درصد از مردم ایران را که با حضور در پای صندوقهای رأی
به قانون اساس��ی و نظام والی��ی رای دادند ،گردن ننهادند؟
نماین��دگان مجلس در این بیانیه با منافقین جدید خواندن
کسانی چون موسوی ،رهنورد و کروبی که به اعتراض به اعدام
 5تن از تروریستهای گروهکهای ضدنظام پرداخته بودند،
تصریح کردند :آنان دس��تگاه قضای ما را فقط برای زنده نگه
داش��تن خود میخواهند و به همین دلیل ما بر این باوریم
که ش��کایت سران فتنه و کودتاگران مورد حمایت دشمنان
انقالب اس�لامی به دلیل نیاز آنان به تنفس مصنوعی است.
نویسندگان این بیانیه در خاتمه خطاب به رئیس دستگاه قضا
از وی خواستند ضمن دستور تسریع در محاکمه سران فتنه و
رسیدگی به شکایات ملت ایران از آنان ،رضایت مردم انقالبی
و افتخارآفرینان حماسههای  22خرداد 9 ،دی و 22بهمن را
همچون برخی موارد دیگر در کارنامه دس��تگاه قضا به ثبت
برس��اند .با این ح��ال این تنها اعالم حمای��ت نمایندگان از
رسانههای انقالبی نیست و یکشنبه هفته آینده طی مراسمی
از برخی از خبرگزاریها و س��ایتهای خبری و روزنامههايی
که در برابر جریان فتنه طی س��ال گذشته تالش مجدانهای
داشتند ،تقدیر و قدرانی میشود.

کمیسیون امنیت ملی بيانيه داد

حمایت از تروریستها جرم جدید کاندیدای شکستخورده

وطنامروز :اجرای حکم اعدام  4تروریست عضو گروهک
پژاک و يك تروريس��ت ديگر در هفته گذش��ته ،واکنش
میر حسین موس��وی را در پی
داش��ت که با حمایت از این 5
تروریست ،نسبت به اعدام آنها
انتقاد کرده بود .اما این واکنش
موسوی روز یکشنبه با اعتراض
شدید اعضای کمیسیون امنیت
مل��ی مجل��س روبهرو ش��د و
کمیسیون امنیت ملی مجلس
ط��ی بیانیهای اع�لام کرد :این
ت صریح از
موضعگی��ری حمای 
تروریستها و جنایتکاران است
و امیدواری��م موس��وی از ای��ن
کژراهه بازگردد و از ملت بزرگ
ای��ران عذرخواهی کند .اعضای
این کمیسیون در بیانیه خود آوردهاند :واقعا عجیب و جای
تاس��ف بسیار است که چگونه فردی که زمانی در سطح
ملی مسؤولیت داشته است ،حاال آنقدر تنزل میکند که
شهادت انسانهای بیگناه را در حسینیه شیراز و روستاها
و شهرهای مناطق ش��مال غربی کشور نمیبیند .گریه
مادران ،پدران و فرزندان پدر از دست داده را نمیشنود و
نمیبیند و احساس نمیکند که امروز برای تروریستها و
جنایتکاران اشک میریزد .در این بیانیه همچنین اضافه

ت صریح از تروریستها
شده است :این موضعگیری حمای 
و جنایتکاران اس��ت و امیدواریم موس��وی از این کژراهه
بازگ��ردد و از ملت بزرگ ایران
عذرخواهی و در پیش��گاه الهی
توب��ه کند .رئیس کمیس��یون
امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس نیز در گفتوگو با فارس
حمایت یکی از س��ران فتنه از
معدومان گروهک تروریس��تی
پ��ژاک را حمایت از تروریس��م
و تاسفبار دانس��ت .عالءالدین
بروج��ردی اظهار داش��ت :از 5
جنایتکار اعدام شده 4 ،نفر عضو
گروهک تروریستی پژاک و یک
نفر هم وابسته به گروه سلطنت
طلب عامل انفجار ش��یراز بود
و همه آنها مس��تقیما در ماموریتهای تروریستی نقش
داشتند .رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس همچنین با اش��اره به اظهارات دادس��تان تهران
درباره جرم جدید حمایت کاندیدای شکست خورده در
انتخابات دهم از تروریستهای معدوم ،گفت :جرم کسانی
که در داغدار کردن دهها خانواده ایرانی نقش داشتند ّبین
است و اگر دستگاه قضا حمایت از این افراد را جرم میداند
باید به این موضوع رسیدگی کند.

سایه روشن
واکنش گستاخانه باکو
به هشدار آیتاهللالعظمي مکارمشیرازی

ب��ه دنب��ال اظه��ارات آیتاهللالعظم��ي ناص��ر
مکارمش��یرازیمبنی بر اینکه اگر تخریب مس��اجد در
جمهوری آذربایج��ان ادامه پیدا کن��د حکم مقاومت
میدهد ،باکو نسبت به «تفرقهاندازی میان مسلمانان»
هش��دار داد! چهارش��نبه هفته گذش��ته آیتاهلل ناصر
مکارمش��یرازی ضمن سخنانی جمهوری آذربایجان را
متهم به ویران ساختن مساجد به دلیل تبعیض کرده
و گفته بود؛ اگر به تخریب مس��اجد خاتمه داده نشود،
حک��م مقاومت داده و اعالم میکند کس��ی که در این
راه کشته شود شهید است .در واکنش به این سخنان،
کمیته دولت��ی آذربایجان که ب��ا انجمنهای مذهبی
همکاری دارد ،تصدیق کرد که  2مس��جد ویران شده
ولی گفت؛ دلیل آن س��اخت غیرقانونی این مس��اجد
بوده اس��ت .بیبیسی که این خبر را به نقل از کمیته
دولتی آذربایجان برای همکاری با انجمنهای مذهبی
منتش��ر کرده و در صدر اخبار خود قرار داد،گفت:این
کمیته به ایران هشدار داد که سعی نکند میان مسلمانان
آذربایجان تفرقه بیندازد!

مهاجراني :والیتفقیه را قبول ندارم

واکنش تند مخالفان جمهوری اسالمی ایران نسبت
به برخی س��خنان عطاءاهلل مهاجرانی درباره «پذیرش
والیتفقیه بر اساس قرائت خودش» موجب شده وزیر
ارش��اد دولت اصالحات به عقبنشینی از موضع خود
بپردازد و رس��ما اعالم کند که والیتفقی��ه در ایران را
قبول ندارد .چندی پیش مهاجرانی در گفتوگو با یک
شبکه تلویزیونی عربی مدعی شده بود که والیتفقیه
را در چارچوبی که با قرائت او سازگار باشد ،قبول دارد.
البته حتی این سخنان مهاجرانی که با دیدگاه بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران پیرامون اصل والیت مطلقه فقیه
و عملکرد ایشان در این جایگاه در تضاد کامل است هم
از سوی دیگر حامیان میرحسین موسوی تحمل نشد و
به انتقاد گس��ترده از آن پرداخته شد .واکنشهای تند
حامیان موسوی به مهاجرانی به دلیل اظهاراتش سبب
شد وی در یادداشتی رسما اعالم کند که «اعتقاد او به
والیتفقیه» حاصل یک سوء برداشت از سخنانش است،
نه اعتقاد واقعی او .مهاجرانی در سایت «جرس» که به
مدیریت خودش بهروز میشود ،نوشته است« :من نه به
والیت فقیهی که تجلی آن را در ایران امروز میبینیم،
باور دارم و نه از آن دفاع میکنم».

جشن تولد رهنورد برای باستانی

زهرا رهنورد و چند تن از زنانی که همسرانشان در
جریان فتنه  88بازداشت شدهاند ،همزمان با ایام شهادت
حضرت زهرا(س) در منزل مس��عود مرادیباس��تانی
از ه��واداران گروهکهای چپ مارکسیس��تی حضور
یافته و جش��ن تولد برگزار کردند .ع�لاوه بر رهنورد،
ژیال بنییعقوب (همس��ر احمدیامویی) ،فخرالسادات
محتشمیپور (همسر تاجزاده) و مهسا امرآبادی (همسر
باس��تانی) نیز در این جش��ن تولد حضور داش��تهاند.
مسعود باستانی از اعضای رسانهای جریان فتنه و هوادار
گروهکهای چپ مارکسیس��تی اس��ت که وکیل وی
اواخر هفته گذشته از تأیید حکم محکومیت موکلش به
 6سال حبس تعزیری و  34ميليون تومان جزاي نقدي
در شعبه  36دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد.

نخستين اقدام ضد ايراني
دولت جديد انگليس

پليس انگليس يك ش��هروند اين كشور را به اتهام
فروش ماده ش��يميايي كوبالت به ايران مورد بازجويي
قرار داد .بر اس��اس گزارش تایمز ،پليس انگليس اخيرا
مقر يك شركت شيميايي انگليسي را مورد بازرسي قرار
داد كه مالك آن به انجام مبادالت با ايران متهم ش��ده
است .جراد بدو مالك شركت رمت يو كي با دفاع از خود
ميگويد :منعي در زمينه ماده فروخته ش��ده به ايران
در زمان انجام مبادالت وجود نداشته است .وي تعقيب
قضایي خود از س��وي دولت انگليس را تكذيب كرد و
گفت ،هيچگاه به خاطر اين موضوع بازداشت نشده است.
در عين حال وي گفت ،شركتش تحت بازرسي قرار دارد
و منزلش در اين راستا مورد تفتيش قرار گرفته است.

بازداشت محسن آرمین

محس��ن آرمین س��خنگوی س��ازمان مجاهدین
انقالب اس�لامی صبح روز یکش��نبه بازداش��ت ش��د.
جعفريدولتآبادي دادستان تهران با تایید بازداشت این
عضو حزب لغو مجوز ش��ده سازمان مجاهدین انقالب،
اتهام وي را ارتكاب جرائم امنيتي اعالم كرد .وي افزود:
تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

