کشتی نجات
اگر ش��ما اعلم علما هم باش��ید ول��ی زمانتان را
نشناس��ید ،محال اس��ت بتوانید برای جامعه اسالمی
امروز مفید واقع ش��وید .اگر ندانیم اس��تکبار چه کار
میخواهد بکند و دشمنان ما چه کسانی هستند و از
کجا نفوذ میکنند و اگر متوجه نباشیم در جامعه ما
چه میگذرد و چه مش��کالتی وجود دارد و عالجش
چیست و اگر اطالع نداشته باشیم در جبههبندیهای
امروز جهان چه جایگاهی داریم ،نمیتوانیم نقش واقعی
خود را ایفا کنیم.
«بصیرت» و علم به زمان و استفاده از موقعیتها برای
هر عاملی -چه اعلمالعلما باشد و چه کسی که در یک
محله ،احکام دین را به چند نفر تعلیم میدهد -ضروری
است ،منتها هر چه مقام باالتر باشد ،آگاهیهای بیشتر
و وسیعتری مورد لزوم است.
فرمایشات حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای در آیین
بیعت مدرسان ،فضال و طالب حوز ه علمیه مشهد
مقدس با معظمله 20 /تیرماه 1368

پاستور
افزایش حجم بازرگانی ایران
شاهدی دیگر بر بیاثری تحریمها

وطنامروز :س��فرا و روس��ای نمایندگیهای جمهوری
اسالمی در کشورهای همس��ایه با محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیسجمهور نشس��ت مشترکی را در محل
وزارت امور خارجه برگزار کردند .رحیمی در این همایش
ارتقای تبادالت بازرگانی ایرانرا نش��انه بیتأثیر بودن
تحریم دانست .رحیمیبا اشاره به ارتقای روابط جمهوری
اس�لامی ایران با کش��ورهای جهان بویژه کش��ورهای
همسایه تصریح کرد :توسعه همکاریها و ارتقای سطح
تبادالت بازرگانی با کش��ورهای همسایه بیانگر بیتأثیر
بودن تحریم دشمنان و ناکامی آنان در رسیدن به هدف
پلیدشان یعنی انزوای سیاس��ی ایران بوده است .وی با
تأکید بر ضرورت گس��ترش حجم صادرات ،خواس��تار
تقویت و کنترل بازارچههای مرزی شد و گفت :آفتی که
میتواند از طریق بازارچههای مرزی به کشور لطمه بزند،
ورود کاالهای قاچاق به داخل کشور و صادرات کاالهای
نامرغوب و بیکیفیت اس��ت که باید با کنترل و نظارت
دقیق از آن جلوگیری ش��ود .معاون اول رئیسجمهور
همچنین از اس��تانداران همجوار با کشورهای همسایه
و رؤس��ای نمایندگیهای جمهوری اس�لامی ایران در
کش��ورهای همسایه خواس��ت راههای گسترش روابط
و توس��عه همکاریهای تجاری و اقتصادی را براساس
حسن همجواری بررسی و طراحی کنند.

عدليه
انتقاد آيت اهلل آملي الريجاني از سياسي كاري يونسكو

حيثيتفرهنگييونسكو
زير سؤال است

گروه سیاس�ی :اق��دام عجیب یونس��کو در انصراف از
برگزاري همایش روز فلس��فه در ایران باعث ش��د تا
آیتاهلل آملیالریجانی ،رئیس دستگاه قضا روز گذشته
در جلس��ه مس��ؤوالن عالی قضایی به ای��ن موضوع
اش��اره و انتقاداتی را به این رفتار مطرح کند .آیتاهلل
آملیالریجانی با انتقاد از یونس��کو ،این رفتار را ناشی
از نگاه سیاس��ی این سازمان فرهنگی دانست و گفت:
«متاسفیم س��ازمانی که مدعی فعالیتهای علمی و
فرهنگی است به بهانههای سیاسی و با سیاسی کردن
ای��ن مباحث ،رفتارهایی میکند که حیثیت علمی و
ی خود را زیر س��وال میب��رد» .انتقاد آیتاهلل
فرهنگ 
آملیالریجانی در واکنش به بیانیه چهارشنبه گذشته
یونسکو انجام شده است .یونسکو در بیانیه خود اشارهای
ب��ه دالیل اصلی انصراف خود از برگزاری این همایش
در ایران نکرده و تنها آورده اس��ت« :شرایط الزم برای
تضمین برگزاری بدون مشکل یک کنفرانس بینالمللی
متعلق به سازمان ملل در ایران فراهم نشده است ».این
اقدام یونس��کو در حالی صورت میگیرد که برگزاری
کنگره روز جهانی فلسفه در سال  2010توسط ایران،
پیش از این به تصویب یونس��کو رسیده است و هفته
اول آبانماه نیز «پیالر آلوارز» معاون اجتماعی و علوم
انس��انی س��ازمان یونس��کو با حضور در ایران ،درباره
توگو و از امکانات تهران
برنامهه��ای این همایش ،گف 
برای برگزاری مطلوب همایش دیدن کرد .همچنین
جلسه اطالعرسانی برای معرفی برنامههای همایش روز
جهانی فلسفه تهران ،ششم آبانماه در مقر یونسکو در
پاریس بدون هیچ حاشیهای برگزار شده بود.
پرونده میدان کاج
پرون��ده میدان کاج نیز از جمله م��واردی بود که
رئیس دستگاه قضا به آن اشاره و توضیحاتی درباره آن
ارائه کرد« :قوه قضائیه با سرعت و دقت به این پرونده
رس��یدگی میکند و امیدواریم مجرم در اس��رع وقت
به مجازات برس��د تا موجب پیشگیری از موارد مشابه
ش��ود» .وی با تاکید بر ض��رورت توجه به جنبههای
روانشناختی و جامعهشناختی وقوع چنین جرائمی
گفت :قوه قضائی��ه در برخورد با چنین حوادثی قطعا
با سرعت و دقت رسیدگی خواهد کرد تا بساط چنین
جرائمی جمع شود و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز
به سرعت درباره مأموران مرتبط با این حادثه رسیدگی
خواهد کرد .رئیس قوه قضائیه با اشاره به کیفیت وقوع
ای��ن حادثه در روز روش��ن و در مقابل دیدگان مردم
افزود :واضح است که جرم و جنایت در تمام کشورها
و من جمله کش��ورهای اروپایی نیز وجود دارد اما در
کشور عزیز ما و در بستر فرهنگ دینی ما ،توصیه من
به مردم این اس��ت که در چنی��ن حوادثی بیطرف و
ناظر نباش��ند و وظیفه ش��رعی خود را درباره دخالت
در جلوگی��ری از برخی حوادث انج��ام دهند .آیتاهلل
آملیالریجانی در ادامه با اشاره به برخوردهای خشن
با دانش��جویان معترض به افزایش شهریه در انگلیس
اظهار داشت :در چنین کشوری که مدعی حقوق بشر
است با درخواست معقول عدهای جوان دانشجو درباره
افزایش نيافتن ش��هریه دانش��گاهها به صورتی کامال
خش��ن برخورد و حقوق اولیه این افراد نقض میشود
اما اگر برخورد قانونی در کش��ورهای دیگر با عدهای از
افراد که به دنبال آش��وب و فتنه هستند صورت گیرد
کشورهای غربی ،مدعی نقض حقوق بشر میشوند که
البته این رفتارهای دوگانه غرب درباره حقوق بشر کامال
برمال شده است.
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گزارشی اجمالی از برخی اتهامات  17سال اخیر

مجازات سنگین در انتظار مهدی هاشمی

گروه سياس�ي :با وجود گذشت بیش از
یکسال از برگزاری دادگاههای متهمان
ح��وادث بعد از انتخابات و اعترافاتی که
منجر به تش��کیل پرونده قضایی برای
مهدی هاش��می ،فرزند حجتاالسالم
والمس��لمين هاشمیرفس��نجانی شد،
همچنان افکار عمومی در انتظار برگزاری
دادگاه وي است .خروج مهدی هاشمی از
کشور ،آنهم زمانی که متهمان حوادث
بعد از انتخابات از نقش کلیدی او در ایجاد
فتنه سال  88میگفتند ،کار رسیدگی به
پرونده قضایی او را با مانع رو بهرو ساخت
و از س��وی دیگر ضرورت محاکمه این
ش��اه کلید حوادث بع��د از انتخابات را
بیش از پیش روشن كرد .حکم بازداشت
شاه کلید حوادث بعد از انتخابات نقطه
عطفی در جریان رس��یدگی به حوادث
بع��د از انتخاب��ات بود ک��ه بالفاصله به
تیتر اکثر رس��انهها تبدیل ش��د .با این
حال خروج مهدی هاش��می از کشور و
اصرار وی و خانوادهاش بر بازنگشتن او از
سفرش به لندن با واکنشهای متعددی
از جانب افکارعمومی ،گروههای عدالتخواه دانش��جویی،
نمایندگان مجلس و مس��ؤوالن رو بهرو شد .در حالیکه
کارشناس��ان سیاس��ی و حقوقی از ضرورت بازگرداندن
وی به ای��ران و برگزاری علنی محاکم��هاش میگفتند،
نمایندگان مجلس بر ضرورت استفاده از نیروهای اینترپل
برای بازگرداندن مهدی هاش��می به ایران و محاکمهاش
تأكيد داش��تند ام��ا روند رس��یدگی به پرون��ده فرزند
حجتاالسالم و المسلمين هاشمیرفسنجانی همچنان با
همان کندي در حال حرکت بود و این عنصر کلیدی در
حوادث بعد از انتخابات همانطور که از پاسخگویی درباره
اتهاماتش فرار میکرد ،با هر رسانهای که درباره اتهامات
او مطلبی را منتشر میس��اخت برخورد کرده و آن را به
دادگاه میکشاند .گذشت یک سال از زمان خروج مهدی
هاشمی از ایران ،نتوانست از حساسیت افکار عمومی راجع
به این پرونده مهم قضایی بکاهد و نمایندگان رسانههای
گروهی در تمام جلسات مربوط به سخنگوی قوهقضائیه
(دادستان کل کشور) سوالی درباره نحوه پیگیری پرونده
او مطرح میکردند .انتشار خبر احتمال بازگشت مهدی
هاشمی به ایران و شرایطی که برخی اعضای خانواده وی
برای بازگشتش به کشور مطرح کردهاند ،عاملی شد تا بار
دیگر پرونده این متهم حوادث پس از انتخابات به صفحه
اول مطبوع��ات و جراید راه پیدا کند .این مرتبه اما خبر
مهم نه عزم هاشمی برای بازنگشتن به کشور که تالش او
برای بازگشت بیدردسر به کشور و فضاسازی و فشار بر
قوهقضائیه و وزارت اطالعات در جهت تاثیرگذاری بر روند
قضایی این پرونده بود .منابع آگاه که درباره انجام شدن
این سفر به تهران به قطعیت رسیده بودند ،از فضاسازی
اطرافیان وی درباره مدارک دس��تگاه قضا گفتند و اشاره
کردند که با این وعده که مدرکی علیه مهدی هاشمی در
قوهقضائیه وجود ندارد ،او ترغیب به بازگشت به ایران شده
و از این مساله اطمینان حاصل کرده که برخورد قضایی
با وی انجام نخواهد ش��د .با این حال ارائه ش��دن برخی
بندهای مربوط به اتهامات او و افشاگری یکی از نمایندگان
مجلس درباره پرونده س��نگین مهدی هاش��می درباره
ارتباط با بیگانگان که مربوط به سال  72تاکنون است ،بار
دیگر ثابت کرد مدارک متقن و کاملی درباره فعالیتهای

او در قوهقضائیه وجود دارد و فضاسازیها نمیتواند بر کار
دستگاه قضا خللی وارد کند .برخی سایتهای خبری با
اش��اره به اتهاماتی که در پرونده مهدی هاشمی موجود
است و همچنین اتهامات مربوط به فعالیتهای اقتصادی
او طی 17س��ال اخیر معتقدند همین اتهامات و مدارک
کامل موجود در پرونده وی مانع از سفر او به ایران میشود
اما شنیدههای خبرنگار «وطنامروز» حاکی از این است
که این سفر بزودی انجام خواهد شد و مهدی هاشمی با
دریافت وعدههای اطمینان بخشی از اطرافیان خود که به
او گفتهاند،در نهایت از او رفع اتهام میشود و فشار براي
تاثیرگذاری بر روند رسیدگی به پرونده او وجود دارد،در
آینده بسیار نزدیکی به ایران باز خواهد گشت.
اتهامات مهدی هاشمی چیست؟
خبر بازگش��ت مهدی هاشمی به کش��ور ،با گذشت
بي��ش از یکس��ال پ��س از جری��ان ح��وادث انتخابات
ریاس��تجمهوری و برگزاری دادگاهه��ای متهمان این
حوادث،آنهم در شرایطی که اطرافیان وی شایعه کردهاند
او از تمام اتهامات تبرئه میشود ،باعث شد «وطنامروز»
به برخی اتهاماتی که متوجه این شاه کلید حوادث بعد از
انتخابات است بپردازد.
 -1نخس��تین اتهام مهدی هاشمی فتنهگری در حوادث
پ��س از انتخابات و حمایت مالی و معنوی از فتنهگران و
همچنین اقدامات ساختارشکنانه وی در خارج از کشور در
ارتباطگیری با فتنهگران مقیم خارج از کشور و فعالیت
علیه منافع ملی در خارج کشور است.
 -2از اتهام��ات دیگر مهدی هاش��می میتوان به پرونده
ارتب��اط با بیگانگان ک��ه از س��الهای دور تاکنون مورد
رصد نهادهای اطالعاتی کش��ور بوده است اشاره کرد که
در صورت تش��کیل دادگاه اتهام��ات او،به این موارد نیز
رسیدگی خواهد شد.
 -3پروندههای مربوط به فعالیتهای اقتصادی و اتهامات
مالی منتسب به مهدی هاشمی از دیگر مواردی است که
او بای��د با حضور در دادگاه به آنها پاس��خ دهد .برخی از
این پروندهها اتهامات مطرح شده مربوط به اعتراف یکی
از متهمان ح��وادث بعد از انتخابات اس��ت که در آن به
صراحت از پولشویی و مفاسد اقتصادی وی نام برده شده

است .همچنین پروندههایی نظیر استات اویل نیز از جمله
پروندههایی است که از سالها پیش مورد بررسی دستگاه
قضایی و نهادهای اطالعاتی بوده و باید بررس��ي ش��وند.
کارشناسان حقوقی معتقدند با توجه به نقش بارز مهدی
هاشمی در بسیج تمام امکاناتش جهت برپایی آشوبهای
پس از انتخابات این مس��اله نه به عنوان یک اتهام بلکه
به عنوان جرم قطعی او محس��وب ش��ده و عدم توجه به
حکم قاضی مبنی بر بازگشت و پاسخگویی به اتهاماتش بر
جرمهای او میافزاید.
کارشناس��ان سیاس��ی اما بر ای��ن عقیدهاند حضور
ش��اهکلید حوادث پس از انتخابات در کشور و مشخص
ش��دن فعالیتهای غیرقانون��ی او و همچنین اعترافات
مهدی هاش��می به کش��ف بس��یاری از زوای��ای نادیده
اغتشاش��ات پ��س از انتخابات خواه��د انجامید .محمد
کرمیراد از جمله نمایندگانی اس��ت که معتقد به مجرم
بودن هاش��می اس��ت و بر این نکته تاکید دارد که برای
ن ش��ود،
اینکه ابعاد فتنه  88بیش��تر برای مردم روش�� 
الزم اس��ت مهدی هاشمی با حضور در دادگاه نسبت به
اغتشاشات و آشوبهای پس از انتخابات توضیح دهد .این
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در
گف��ت و گو با فارس در حالیکه به ضروري نبودن اثبات
جرم مهدی هاش��می در دادگاه اشاره میکرد ،گفت :من
اصرار دارم که بگویم مهدی هاشمی مجرم است ،چرا که
او مرتکب جرائم بارزی از جمله فتنهگری و ساختارشکنی
شده و حتی به احضاریه قاضی مبنی بر معرفی به دادگاه
بیتوجهی کرده است .وی با بیان اینکه «مهدی هاشمی
متهم نیست؛ مجرم است»،افزود :پلیس فرودگاه باید به
محض ورود مهدی هاشمی به کشور او را دستگیر کرده و
تحویل مقامات قضایی دهد.
رأی قضات مجلس چیست؟
اگرچه برخی اخبار پیرامون فش��ارهای پش��ت پرده
برای عدم رسیدگی به این پرونده و عدم محاکمه مهدی
هاشمی منتشر شده اما فعاالن سیاسی معتقدند با توجه
به خواست گسترده افکار عمومی برای وقوع این مساله و
رسیدگی به اتهامات و جرائم او و همچنین حضور افرادی
چون آیتاهلل آملیالریجانی در راس قوهقضائیه که پیش

از این نی��ز پرونده مربوط به دانش��گاه
آزاد را در نهایت بیطرفی به س��رانجام
رساند ،مطمئنا فشارها به دستگاه قضا
ناکارآمد بوده و به محض حضور مهدی
هاشمی در ایران شاهد برگزاری دادگاه
او خواهیم بود .انتشار اخباری مبنی بر
تالش برای تاثیرگذاری بر روند قضایی
پرونده مهدی هاشمی و اعمال فشار بر
قوهقضائیه که از سوی برخی سایتهای
خب��ری منتش��ر ش��د،باعث اظهارنظر
حقوقدان��ان راجع به مج��ازات مربوط
به اتهام��ات این فرزند حجتاالس�لام
والمسلمين هاشمیرفسنجانی نیز شده
اس��ت تا جاییکه قضات قوهقضائیه که
هم اکنون در مجلس ش��ورای اسالمی
ردای نمایندگی م��ردم را بر تن دارند،
معتقدند با مدارکی که هماکنون درباره
فعالیتهای غیرقانونی مهدی هاشمی
وج��ود دارد ،محکومی��ت او در دادگاه
قطعی اس��ت .حجتاالس�لام حس��ن
نوروزی ،قاضی سابق دادگستری مشهد
در این باره گفت :با توجه به اعترافاتی که
علیه مهدی هاش��می در دادگاههای رسیدگی به پرونده
کودتای مخملی انجام شد و همچنین دستیابی به اسناد
مدیریت شبکههایی که در ایام آشوبهای سال گذشته
علیه جمهوری اسالمی ایران فعالیت میکردند ،بهراحتی
و با ادله محکم میتوان مهدی هاشمیرفس��نجانی را در
دادگاه مجرم شناخت و رای به محکومیت او داد.
عضوکمیسیونقضاییمجلسهمچنینبهکمکهای
مالی گسترده مهدی هاشمی به آشوبگران اشاره کرد و
گفت :در صورتی که قاضی دادگاه مهدی هاشمی باشم،
خواستار پاسخگویی وی درباره اقداماتی که به نفع دولت
انگلیس و آمریکا تمام شد ،خواهم بود .این قاضی سابق
دادگستری همچنین در گفتوگو با شبکه ایران «برهم
زدن امنیت عمومی» و «تش��ویش اذهان عمومی» را از
دیگر جرمهای پس��ر آقای هاشمی دانست که به خاطر
آنها وی را محاکمه خواهد کرد .حججاالس�لام موس��ی
غضنفرآبادی و سيدس��لمان ذاک��ر دیگر قضات مجلس
نیز بر این عقیدهاند كه با بررس��ی تمام مدارک و شواهد
موجود،اگ��ر قاضی پرونده مهدی هاش��می بودند،بدون
هیچ اغم��اض و تبعیضی وی را مجرم ش��ناخته و رای
ب��ه محکومیت او میدادند .موس��ی غضنفرآبادی ،عضو
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه هیچ
تفاوتی میان متهمان مختلف وجود ندارد ،تصریح کرد :در
صورت وجود مستندات ،باید بدون در نظر گرفتن جایگاه
و انتسابات خانوادگی متهم تصمیم گرفته و رای نهایی
صادر شود .سيدسلمان ذاکر دیگر قاضی عضو کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس هم در این زمینه بر بررس��ی
دقیق پرونده و رسیدگی جزء به جزء اتهامات تاکید کرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس همچنین تصریح کرد :هر
متهمی که حکم جلبش صادر ش��ده باید طبق مقررات
زمینه دستگیری وی فراهم شده و به اتهاماتش رسیدگی
شود .با بررسی شواهد و قرائن موجود به نظر میرسد با
ورود مهدی هاشمی به ایران و برگزاری دادگاه مربوط به
اتهامات او باید منتظر صادر شدن حکم دادگاه و در نظر
گرفتن مجازات سنگین برای این شاه کلید حوادث پس
از انتخابات باش��یم .اتفاقی که زمان زیادی بهروي دادن
آن نمانده است.

گروه سیاس�ی :فتنه  88به اعتقاد آگاهان یک توطئه نرم
برای براندازی جمهوری اسالمی بود و در این راستا برخی
افراد و چهرههای داخلی دانسته یا ندانسته در این مسیر
قرار گرفتند و در قالب اصحاب فتنه عمال اهداف براندازان
را دنبال میکردند .یکی از مواردی که در این حوزه به آن
توجه بسیاري میشود نقش چهرههای شاخص فعال در
انقالبهای رنگی دنیا در فتنه  88بود .جورج س��وروس،
ی مجاراالصل آمریکایی از جمله این افراد
سرمایهدار یهود 
اس��ت که تاکنون اخبار بسیاری درباره روابط نزدیک وی
با محمد خاتمی منتشر شده است .در تازهترین اظهارات
اما اینبار شبکه تلویزیونی فاکسنیوز وابسته به پنتاگون
نقش س��وروس در فتنه  88را تایید کرده ،به گونهای که
یکی از فعاالن رس��انهای آمریکا در یک برنامه تلویزیونی
فاکسنیوز فاش کرد جورج س��وروس در جریان حوادث
کش��ور ایران نقش موثری داشته است .به گزارش باشگاه
خبرنگاران« ،گلن بک» از چهرههای محبوب رسانههای
آمریکایی ضمن حضور در برنامه ویژه فاکسنیوز تصریح
کرد که جورج س��وروس ،میلیاردر معروف آمریکایی در
جریان حوادث کش��ورهایی چون ای��ران و ميانمار نقش
بسیاری داشته است .بر اس��اس این گزارش ،بک در این
برنامه مجددا بر نقش سوروس به عنوان معمار انقالبهای
رنگین درصربس��تان ،اوکراین ،گرجستان و قرقيزستان
صحه گذاشت.
بک همچنین کمکهای مالی س��وروس را از طریق
ایج��اد و راهاندازی گروههای مدافع حقوق بش��ر عنوان
کرد .این چهره ش��اخص رسانهای آمریکا در اين برنامه
ضمن تایید فیلم تهیه شده س��ال  88وزارت اطالعات
ایران ،همکاری س��وروس ب��ا اصالحطلبان را تایید کرد.
به گزارش فاکسنیوز ،خانم سیلبر ،از سخنگویان بنیاد
جامعه باز س��وروس نیز پیشتر در سخنانی کمکهای
مالی سوروس در راه براندازی دولتهای ایران ،گرجستان
و اوكراين را تایید کرد .گفته میشود وی با ارائه  200هزار
دالر به رندی شوئن من ،از هواداران حزب جمهوریخواه
آمریکا ،ناآرامیه��ای ميانمار را رهب��ری میکرده و در
آزادی آنگ س��ون س��وچي ،رهبر مخالفان این کشور از

زندان نقش مس��تقیمی ایفا کرده اس��ت .البته پیش از
این اظهارات جورج س��وروس ،از معماران براندازیهای
مخملین در دنیا ،درباره دیدارش با محمد خاتمی ،موجب
شد پس از آن تکذیبیههای همیشگی و پی در پی ،یک
آبروریزی تمامعیار برای خاتمی بهوجود آورد .اظهارات
سوروس درباره دیدارش با خاتمی به خوبی نشان میداد
وی توصیههایی را درباره ترویج رواداری از طریق تقویت
فعالیتهای اجتماعی به خاتمی کرده اس��ت .سوروس
همچنین گفته بود که خاتمی درباره پایان حکومت دینی
در ایران با وی همعقیده اس��ت .این اظهارات س��وروس
در حال��ی ب��ود که پیش از آن محم��د خاتمی در چند
نوبت دیدارش با س��وروس را تکذیب و مخالفانش را به
دروغپردازی متهم کرده بود!
امیدی به مفید بودن خاتمی برای انقالب نيست
از س��وي ديگر ،رئیس بنیاد تاریخپژوهی و دانشنامه
انقالب اسالمی درباره ادعای جدایی خاتمی از فتنهگران،
اظهار داشت :رفتار اش��خاص قابل پیشبینی نیست اما
خاتمی هیچ س��ابقه مبارزاتی نداشته و در جریان انقالب
نبوده و روحیه انقالبی و مقاومت هم در او نیست؛ از این رو

روحیه مسالمتطلب خاتمی اقتضا میکند که از تندروی
عناصر فتنهگر جدا شود .حجتاالسالم سیدحمید روحانی
در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه به مفید بودن خاتمی
برای انقالب امیدی نیست ،تصریحکرد :در مسیر امام بودن
روحیه انقالبی ،فداکاری و خداجویی ویژهای میخواهد که
در هر کس��ی وجود ندارد .وی با اشاره به اینکه فتنه سال
گذش��ته از تمام فتنههای  30س��ال انقالب خطرناکتر،
ریش��هایتر و حسابش��دهتر بود ،بیان داشت :دشمن با
تجربیاتی که در این  30سال به دست آورده بود ،در صدد
واردکردن ضربه سنگین و ویرانگر بر پیکره انقالب اسالمی
بود چراکه زمان زیادی روی این فتنه کار و فکر شده بود
و آنها تمام نیروهای ضدانقالب و عناصر مشکلدار با اسالم
و انقالب را بس��یج کرده بودند .حجتاالسالم روحانی با
اشاره به حمایت بهائیان ،صهیونیستها ،همجنسبازها،
تجزیهطلبان ،منافقان و س��لطنتطلبان از جریان فتنه
 ،88تصریح کرد :تمام این گروهها در س��ال گذشته علیه
کش��ور بسیج شده بودند تا با یاری استکبار جهانی علیه
ایران اسالمی با فتنهگران همراهی کنند ،آنها چهرههای به
ظاهر انقالبی از یاران اما م(ره) را نیز فریب داده و به صحنه

وط�ن ام�روز :وزیر خارجه افغانس��تان در دیدار با دبیر
ش��ورایعالی امنیت ملی کش��ورمان خواس��تار حضور
پررنگت��ر ایران در ایجاد امنیت و ثبات در افغانس��تان
و همکاریه��ای فیمابین ش��د .به گ��زارش دبیرخانه
ش��ورایعالی امنیت ملی ،زلمای رس��ول ،وزیر خارجه
افغانس��تان عصر ديروز با س��عید جلیلی نماینده مقام
معظ��م رهبری و دبیر ش��ورایعالی امنیت ملی دیدار و
گفتوگو کرد .دبیر ش��ورایعالی امنیت ملی کشورمان
در دیدار وزیر خارجه افغانستان گفت :نیروهای خارجی
به جای منافع مردم افغانس��تان ،مصالح خود را دنبال
میکنند .وی اظهار داش��ت :مردم افغانستان در طول
تاریخ نش��ان دادهاند با قدرت از عزت و اس��تقالل خود
دفاع میکنند .دبیر شورایعالی امنیت ملی با بیان اینکه
برای رفاه و امنیت مردم افغانستان باید تراکتور به این
کشور فرس��تاده شو د نه تانک ،افزود :نیروهای خارجی
نباید مصالح مردم افغانس��تان را فدای منافع و اهداف
سیاسی خود کنند .جلیلی چند برابر شدن تولید مواد
مخدر در افغانستان را نشانه ناتوانی نیروهای خارجی در
تحقق شعارهای ادعایی دانست .وی همچنین بر تعمیق
و توسعه روابط در ابعاد مختلف تاکید کرد.

ارائه قریبالوقوع
پیشنویس قانون احزاب

وط�ن ام�روز :وزی��ر کش��ور از مراحل پایان��ی بازنگری
در قان��ون اح��زاب خب��ر داد و گف��ت :ب��زودی ای��ن
پیشنوی��س ب��رای ارائ��ه به دول��ت و مجل��س آماده
میش��ود.به گزارش پایگاه اطالعرس��انی وزارت کشور،
مصطفیمحمدنجاراظهارداشت:پیشنویسقانوناحزاب
با مشورتها ،نشس��تهای تخصصی و کار کارشناسانه
متعدد متخصص��ان و صاحبنظ��ران آماده ش��ده و در
صورت تصویب و اجرا میتواند به نابسامانیها و مسائل و
مشکالت چندینساله قانون احزاب در کشور خاتمه دهد.
ل و جامعی نبود
وی تصریح کرد :قانون احزاب قانون کام 
و با تصمیمی که برای بازنگری در این قانون گرفته شد،
توانس��تیم با اخذ نظر کارشناسان سیاسی و دانشگاهی،
قانون احزاب را نقد و بررسی و بازنویسی کنیم .محمدنجار
همچنیندرباره تمهیدات وزارت کشور برای انسداد مرزها
خاطرنشان کرد :وزارت کشور و دولت طرحهای راهبردی
در ای��ن ارتباط تهیه کردهان��د و در همین زمینه ،دولت
اولویت اساسی خود را به انسداد مرزهای شرقی ،جنوب و
جنوب شرقی کشور معطوف کرده است.

اعتراف آمریکا به پرورش تروریستها
بهانه ماجراجویی جدید است

مهر :رئیس مجلس شورای اسالمی اعتراف وزیر خارجه
آمریکا به کمک واشنگتن به ایجاد گروههای تروریستی
در منطقه را مستمس��کی ب��رای ماجراجویی جدید
دانست .علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی
در آغاز جلسه علنی روز گذشته مجلس طی سخنانی
به سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا اشاره کرد و گفت:
وزیر خارجه آمریکا اعت��راف کرد و گفت جریانهای
تروریستی منطقه با کمک آمریکا بهوجود آمده است.
وی اع�لام کرد :آمریکا با همکاری برخی کش��ورهاي
منطقه ،در مقابل شوروی این گروههای تروریستی را
ایجاد و به آنها کمک کرد.

پرونده محمدی
مصداق عقبماندگی دیپلماسی رسانهای
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درخواست حضور پررنگتر ایران
در امنیت افغانستان

آورده بودند که این امر نش��اندهنده ارزیابی و بررس��ی
کارشناس��انه دش��منان درباره قدرتطلبی این افراد بود.
رئیس بنیاد تاریخپژوهی انقالب اسالمی در بخش دیگری
از این گفتوگو متذکر شد :مجمع روحانیون در ظاهر خود
را ضدآمریکایی جلوه میداد و حاضر نبودند کوچکترین
س��خنی درباره مذاکره با آمریکا مطرح ش��ود و تا س��ال
 76که خاتمی به قدرت رس��ید ،مجمع روحانیون كه از
تندترین گروههای ضدآمریکایی کشور به حساب میآمد
ولي مدتي پس از به قدرت رس��یدن خاتمی ،در س��ال
 80در مواضع آن چرخ��ش به وجود آمد .وی در همین
زمینه با اشاره به چرخش مواضع مجمع روحانیون نسبت
ی اگر
به آمریکا ،ادامه داد :من به کروبی گفتم چطور زمان 
فردی اسم آمریکا و مذاکره با آنها را میآورد ،به شدت او
را محکوم کرده و به دهان وی میزدید ولي اکنون تغییر
روش دادهاید که کروبی پاسخ داد دوستان ما به این نتیجه
رسیدهاند که مبارزه با آمریکا راه به جایی نمیبرد .به نظر
میرس��د که مبارزه با آمریکا از اول از دید اینها اساس��ی
نبود .حجتاالسالم روحانی با تأکید بر اینکه عدهای طبق
سیاست حاکم و جو موجود ،حرکت میکردند و میکنند،
اف��زود :در میان مجمع روحانیون مب��ارز افرادی بودند و
هس��تند که به امام(ره) اعتقاد دارن��د اما برخی نان را به
نرخ روز میخورند چراکه شرایط آن زمان اقتضا میکرد
که خود را ضدآمریکایی نشان داده و منافع امروز آنها اقتضا
میکند که مساله فلس��طین را نادیده گرفته و مذاکره با
آمریکا را مطرح کنند.
وی همچنین با اش��اره به اس��تقبال گس��ترده مردم
لبنان از رئیسجمهور تأکید کرد :س��فر رئیسجمهور به
لبن��ان حتمی بودن صدور انقالب امام را از علمالیقین به
عینالیقی��ن تبدیل کرد چراکه حمای��ت از احمدینژاد
حمایت از فرد نبود بلکه آنها دریافته بودند که احمدینژاد
راه امام(ره) را دنبال میکند لذا آن اس��تقبال بیمانند و
کمنظیر از رئیسجمهور صورت گرفت و این نشان میدهد
ک��ه انقالب ام��ام راحل صادر ش��ده و چنانچه خفقان را
بردارند احمدینژاد اگر به مصر و عربستان هم برود همین
استقبال از وی میشود.

ف�ارس :نادر طالبزاده از کارشناس��ان عرصه رس��انه،
پرونده سکینه محمدی را بهترین مصداق عقبماندگی
دیپلماس��ی رس��انهای کش��ورمان خوان��د .وی درباره
دیپلماسی رسانهای در ایران ،با بیان اینکه در همه جای
دنیا رسانهها جلوتر از دیپلماسی حرکت میکنند ،اظهار
داشت :اگر دولت آمریکا بخواهد کشوری را تهدید کند،
رسانهها قبال افکار عمومی را آماده میکنند و اگر دولتی
بخواهد تحریمی را علیه کشوری اعمال کند رسانهها از
ماهها قبل با برنامهسازی فضا را آماده میکنند .طالبزاده
اف��زود :در این راس��تا یک هماهنگی بین رس��انههای
مستقل به ابتکار شبکههای خبری دولتی انجام میشود
که جلوتر از زمان ،افراد آگاه به مسائل سیاسی جهانی
یک فضاسازی ترتیب دهند .این کارشناس رسانهای با
بیان اینکه در گذش��ته در ايران به موضوعی همچون
دیپلماسی رسانهای حتی فکر هم نمیشد ،یادآور شد:
اینکه اکنون به چنین مس��ائلی فکر ش��ده و پرداخته
میش��ود نکتهای مثبت است .طالبزاده به هماهنگی
رس��انههای چاپی و دیداری سیاس��تمداران در اعمال
سیاستهایش��ان در عرصه داخلی و جهانی اشاره کرد
و گفت :این دیپلماسی رسانهای است که توسط غربیها
بهخوبی دنبال میش��ود .وی با اشاره به پرونده سکینه
محمدی گفت :او یک مجرم قاتل است اما در غرب از او
به عنوان یک قهرمان یاد میشود .در کشورهای مختلف
این ش��خص را یک زن معصوم معرفی کردهاند که به
دلیل تحجر اسالمی در حال سنگسار شدن است .این
کارشناس رسانهای با بیان اینکه پیش از آن رسانههای
غرب��ی فیلم سنگس��ار را با یک فضاس��ازی هالیوودی
س��اختند ،اظهار داش��ت :پس از آن طوری فضاسازی
کردند که اسالم را تحقیر کنند و پس از رسانهای شدن
موضوع س��کینه محمدی ،چند رئیس کشور از او دفاع
کردند .وی ادامه افزود :متأسفانه از سوی ایران یک فیلم
مستند هم ساخته نشد که نشان دهد سکینه محمدی
اول یک قاتل است و بعد زناکار .طالبزاده با بیان اینکه
 30سال است که با هزاران مستند و گزارش ،جنگ نرم
را ب��ا ما آغاز کردهاند اما ما تازه به فکر افتادهایم ،یادآور
شد :جای خوشحالی است که الاقل اکنون به فکر این
موضوع افتادهایم.

