اخبار
واكنشوزارتكشوربهجلسهزيرزميني
اصالحطلباندرخانهاحزاب

ایس�نا :حجت االسالم حسینی بوش��هری امام جمعه
موقت قم حماسه  9دی را مظهر والیتپذیری جامعه
دانس��ت و تاکید کرد :حضور خودج��وش و با بصیرت
ملت ایران موجب ش��د این روز در تاریخ نظام و انقالب
اسالمی ماندگار شود .حجت االسالم حسینیبوشهری
در مراسم س��وگواری هیات فرهنگی مذهبی فدائیان
والیت در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) اظهار
کرد :عاشورا این معیار مهم را به ما درس میدهد که در
فضای فتنه معیار انتخاب شاخص ،هرگز زیادی جمعیت
و اشخاص خاص نیست .وی با اشاره به فرا رسیدن ایام
حماسه  9دی ادامه داد :امروز با توجه به شرایط به وجود
آمده در جهان ،بصیرت عاشورایی در صیانت و حفاظت
از نظام اسالمی و والیت فقیه بر هر فرد والیتمدار الزم
است تا در گرداب فتنهها نیفتد .عضو جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم افزود :باید تاریخ عاشورا را دوباره مرور
کنیم چون نظام اسالمی تجلیگاه عاشورا است و طی
بیش از  30سال انقالب اسالمی همچون واقعه عاشورا
شاهد زیباییها و زش��تیهای فراوانی بودیم؛ بنابراین
تاریخ عاشورا میتواند رهگش��ای جامعه ما در فتنهها
باشد .وی بیان داشت :خداوند متعال حق و باطل ،خیر
و شر را برای انسان در قرآن کریم بیان کرده ولی انسان
نسبت به شخصیت اجتماعی و سعادت و شقاوت خود
انتخابگر است؛ بنابراین خودپرستی انسان را از انتخاب
درست و وظیفهشناسی بازمیدارد.

دادگاه ترور حریری
به دنبال تفرقه میان مسلمانان است

مه�ر :س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه درب��اره عدم
مشروعیت دادگاه ترور رفیق حریری گفت :وقتی یک
دادگاه بخواهد به عنوان یک ابزار سیاسی مورد استفاده
قرار گیرد دیگر مش��روعیت خود را از دست میدهد.
رامین مهمانپرست درباره علت مردود بودن رای دادگاه
رفیق حریری گفت :به نظر میرسد این دادگاه اساسا
یک جهتگیری سیاسی دارد و کسانی که موضوعات
مربوط به این دادگاه را پیگیری میکنند به دنبال کشف
حقیقت نیستند .وی افزود :این دادگاه اهداف خاصی
را در دس��تور کار ق��رارداده و کمکهایی را که دولت
آمریکا برای برگزاری آن اختصاص داده ،سیاسی بودن
ای��ن دادگاه را بیش از پی��ش به ذهن متبادر میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد :در مراحل قبلی
افراد زیادی را در این دادگاه به عنوان ش��اهد آوردند و
مطالب زیاد را مدعی ش��دند که بعد مشخص شد این
مطالب دروغین و کذب بوده است.
.

شریعتمداری ،صفارهرندی و پناهیان
در «دیروز ،امروز ،فردا»

وطن ام�روز :ش��ریعتمداری ،صفارهرندی و پناهیان
در برنام��ه این هفته «دیروز ،امروز ،فردا» از فتنههای
دهه  70و کالبدش��کافی فتنه  88و حماس��ه  9دی
خواهند گفت .به گزارش مش��رق ،از  2هفته گذشته
دور جدید پخش برنامه «دیروز ،امروز ،فردا» با اجرای
محمدحس��ین رنجبران و اتاق فکر جدید آغاز شده
است .این برنامه معموال پنجشنبه شبها از شبکه سوم
سیما پخش میشود اما این هفته برنامه «دیروز ،امروز،
فردا» هم چهارشنبه شب و هم پنجشنبه شب از این
شبکه روی آنتن خواهد رفت .در برنامه چهارشنبهشب
«حسین شریعتمداری» مدیرمسؤول روزنامه کیهان
و «حجتاالس�لام رحیمیان» نماینده ولی فقیه در
بنیاد ش��هید حض��ور خواهند داش��ت .همچنین در
برنامه پنجشنبه شب «حس��ین صفارهرندی» وزیر
سابق ارشاد و «حجتاالسالم علیرضا پناهیان» سخن
خواهند گفت .گفته میش��ود مح��ور بحثهای این
هفته برنامه «دیروز ،امروز ،فردا» فتنههای دهه  70و
کالبدشکافی فتنه  88و حماسه  9دی خواهد بود.

نقش فتنه درشکلگیری پروژه سکینه محمدی

گ�روه سیاس�ی :اگر خبر حکم اعدام سکینه محمدی
آش��تیانی رس��انهای نش��ده و در خارج از ایران بازتاب
نمییافت،هیچگاه نقش پیچیده گروههای اپوزیسیون
داخلی و خارجی در به راه انداختن کمپینهای خبری
و تشکیالتی جهت خدش��ه وارد کردن به وجهه نظام
جمهوری اسالمی آشکار نمیشد.
چندی پیش «وطن امروز» در گزارشی به سناریوی
طراحی شده توسط برخی گروههای اپوزیسیون برای
تاثیرگذاریبرپروندهسکینهآشتیانیواستفادهتبلیغاتی
از آن برای پیشبرد اهداف خود پرداخت؛ سناریویی که
نشان میداد محمد مصطفایی ،وکیل سکینه آشتیانی از
سوی مینا احدی ،یکی از سران گروهکهای اپوزیسیون
خ��ارج از نظام ماموریت یافته تا وکالت این متهم را بر
عهده گرفته و جزئیات پرونده او را برای استفاده توسط
این گروهکها در اختیار این فرد قرار دهد.
مینا احدی که تالشهای زیادی برای بینالمللی
کردن پرونده سکینه محمدی انجام داده در گفتوگو
با رس��انهها نیز عنوان کرد که همکاری مناس��بی با
سفارتخانههای کش��ورهای اروپایی در آلمان و بویژه
فرانس��ه داش��ته تا از پرون��ده این زن مته��م به زنا و
قتل همسرش برای مبارزه با نظام جمهوری اسالمی
استفاده کند.
اما با آش��کار شدن چهره واقعی محمد مصطفایی
و ماموریت��ی که ب��رای تخریب وجه��ه نظام قضایی
ایران داش��ته است و همچنین رقابت این  2فرد برای
به دس��ت گرفتن رهبری جریانی ک��ه به حمایت از
سکینه محمدی در خارج از کشور میپردازند،محمد
آسنگران همس��ر مینا احدی در نوشتهای در یکی از
سایتهای ضد انقالب به بیان ابعادی دیگر از ماجرای
سکینه محمدی پرداخت.
محمد آسنگران که دبیر گروهک کمونیست کارگری
ایران اس��ت و قبل از این نیز عضو گروهک تروریستی
کومله بوده اس��ت ،مانند مینا احدی اذعان کرده است
که محمد مصطفایی،پرونده سکینه آشتیانی را بنا به
درخواست مینا احدی بر عهده گرفته و در حین بررسی
شدن این پرونده در دادگاه نیز اخبار و اطالعات مربوط
را در اختیار وی قرار میداده است.
سران فتنه و پرونده سکینه آشتیانی
آسنگران در عین حال که عنوان کرده است این
پرونده به خواس��ت مینا احدی در دست مصطفایی
ق��رار گرفت��هاما ف��رار محمد مصطفای��ی از ایران و
پناهندگیاش در یک کش��ور اروپای��ی و همچنین
گفتوگوهای او با رسانههایی نظیر اشپیگل و تایمز
را ماموریت تعریف شده توسط سران اصالحات برای

مينا احدي

بصیرتعاشورایی
برای حفظ نظام الزم است

همسر مینا احدی با افشای مسائل پشتپرده ،تحرکات محمد مصطفایی را تشریح کرد

سكينهمحمدي

فارس :مجتبي ثمرههاشمي دستيار ارشد رئيسجمهور
ك��ه به خارطوم س��فر كرده بود ،پي��ام كتبي محمود
احمدينژاد را به عمر البشير همتاي سودانياش تقديم
كرد .در اين پيام به گس��ترش روابط تهران و خارطوم
و مسائل منطقه پرداخته شده است .ثمرههاشمي در
سفر به س��ودان همچنين با «نافع علي نافع» دستيار
ارشد رئيسجمهور سودان ديدار و درباره روابط دوجانبه
و موضوع��ات منطقهاي بحث و تبادلنظر كرد .وي در
نشستي خبري نيز با اشاره به وجود دشمنان مشترك
بر لزوم هوش��ياري  2كش��ور براي مقابله با توطئهها
تاكيد كرد.هادي س��ليمانپور معاون آفريقاي وزارت
امور خارجه كشورمان نيز در اين سفر ثمرههاشمي را
همراهي ميكرد.

سهشنبه  7دي 1389

محمدمصطفايي

پيام كتبي احمدينژاد
برایعمرالبشیر

سیاست

وطن امروز شماره 574

محمدآسنگران

باش�گاه خبرنگاران :مديركل سياسي وزارت كشور با
بيان اينكه اعتبار پروانه فعاليت تش��كل صنفي خانه
احزاب سال  83منقضي شده است ،اظهار داشت :اين
مجموعه به موقع بنا بر اساس��نامه و آييننامه اجرايي
قانون اقدام به برگ��زاري مجمع عمومي براي انتخاب
هياتمديره نكرده ،بنابراين فاقد هياتمدیره ،مديرعامل
و دبيركل اس��ت .محمود عباسزادهمشكيني تصريح
ك��رد :با توجه به عضويت بيش از  160دبيركل حزب
در اين تشكل سياسي ،كسي نمیتواند بدون توجه به
قانون و اساسنامه ،نام اين تشكل صنفي را مصادره به
مطلوب کند و در آن جلس��ه برگ��زار کند .وي با بيان
اينكه درباره سرنوش��ت خانه اح��زاب و آينده آن بايد
اعضاي اين تشكل يعني مجمع عمومياش با نظارت
كميسيون ماده  10احزاب تصميمگيري کنند ،افزود:
ب��ا توجه به اينكه مجمع عمومي اين تش��كل صنفي
بر مبناي قانون و در موعد مقرر برگزار نش��ده است و
مدت مس��ؤوليت منتخبان قبلي نيز به پایان رسيده،
لذا كميس��يون ماده احزاب با نظر حمايتي و مس��اعد
اف��راد برگزار كننده مجمع عمومي آينده خانه احزاب
را عنداللزوم تعيين خواهد كرد.

3

نما
رقابت برای دروغگویی !
نگاهی به روند شکلگیری جریان خبری سکینه آشتیانی و اختالفاتی که هماکنون بین نیروهای اپوزیسیون خارجی بر سر این
مساله به وجود آمده ،حاکی از تالش این گروهها برای بقای بیشتر با دستاندازی به پروندههایی نظیر پرونده قضایی سکینه
آشتیانی است .اقدامی که اگر با پیگیری و بیان دروغهای بیشتر دنبال نشود،مرگ حتمی این گروهکهای اپوزیسیونی را به
دنبال دارد .به همین دلیل نیز رقابت این گروهها برای بیان دروغهای جدید درباره پرونده سکینه محمدی ادامه دارد .تا جایی که
چند هفته پیش مصطفایی وکیل برکنار شده سکینه آشتیانی ،بدون بیان کردن این مساله که یکی از اتهامات سکینه آشتیانی
ارتباط نامشروع با  2فرد دیگر بوده است،ادعا کرد سکینه آشتیانی به این دلیل همسر خود را کشته که توسط او به مردان دیگر
فروخته میشده؛ ادعایی توهینآمیز که بعد از انتشار اعترافات این متهم برای تحت تاثیر قرار دادن این اعترافات بیان شد.

این وکیل معرفی میکند .وی در نوشته خود آورده
است :محمد مصطفايی از کجای ماجرا وارد شده و تا
کجا آمد؟ خبر احتمال اجرای حکم سنگسار سکينه
را مصطفايي در س��ايت خودش اعالم کرد و همانند
دهها مورد ديگر که در سايت خودش اخبار احتمال
اجراي حکم اعدام يا سنگسارها را اعالم ميکرد اين
بار هم اين کار را کرد .با گذشت زمان مصطفايي به
نع��ل و ميخ زد و هر جايي ک��ه امکانش بود به مینا
احدی حمله کرد و هر جا به نفعش بود خود را رهبر

و عامل اصلي نجات سکينه معرفي مي کرد.
در ادامه این گزارش ،آسنگران به وضوح مینویسد:
ماموري��ت مصطفایی از س��وی یکی از س��ران اصلی
اصالحات بوده اس��ت  .البته مشکل دوم خردادیها و
اصالحطلبان چيز ديگري است و آنها با جریانسازی از
این ماجرا خواهان آزادی افراد همدس��ته خود از زندان
هس��تند .این عضو گروهکهای اپوزیسیون در عین
حال از نزدیکی و ارتباطات خاص مصطفایی با س��ایت
اینترنتی جرس که از سایتهای خبری متعلق به حلقه

روایت جالب عسکراوالدی از نگاه سران فتنه به جمهوریت:

موسوی دموکراسی را به شرط چاقو قبول داشت

گروه سیاسی :سران سنتی اصولگرا در جریان حوادث پس از
انتخابات از جمله کسانی بودند که همانند همیشه به سیاق
مشی سیاسی خود عمل کردند و راه خانههای سران فتنه
را در پیش گرفتند تا شاید با رایزنی و سالم و صلوات بتوانند
مانع رفتار خطرناک این عناصر سیاسی شوند .حبیباهلل
عسگراوالدی و محمدنبی حبیبی از جمله این افراد بودند
که البته در ابتدا تا حدودی رفتاری کج دار و مریز در قبال
این فتنهگران اتخاذ کردند به این امید که بتوانند این افراد
را از مسیر جریان لیبرال و سکوالر فتنه جدا کنند اما پس
از تداوم رفتار فتنهگرانه این افراد ،سران جبهه پیروان خط
امام و رهبری و بوی��ژه حزب موتلفه ،این بار به اظهارنظر
و آشکارکردن برخی رویدادها پرداختند .در تازهترین این
اظهارات ،حبیباهلل عس��گراوالدی ،دبیرکل جبهه پیروان
خط امام و رهبری درباره رفتار جریان تجديدنظرطلب در
انتخابات مختلف و نیز نگاه موس��وی به جمهوریت نظام،
تعابیر جالبی به کار برده اس��ت .عسگراوالدی القای تقلب
و مخدوش کردن سالمت انتخابات را استراتژی همیشگی
اصالحطلبان در ایام تبلیغات انتخاباتی دانس��ت و درباره
دالیل این رفتار تبلیغاتی گفت :این رفت��ار  2فایده دارد.
فای��ده اول اینکه اگ��ر رأی نیاوردیم ،بگوییم طرف تقلب
کرده است .فایده دوم اینکه اگر رأی آوردیم بگوییم باوجود
تقلب گس��ترده اما به قدری نامزد ما طرفدار و رأی داشت
که آنها نتوانستند از تقلب نتیجه بگیرند .این یک رویکرد
ضداخالقی و بر خالف مروت و انصاف است .عسگراوالدی
معتقد است« :آنها که کمیته صیانت از آرا را تشکیل دادند
بیمهری بزرگی به نظام کردند چون نظام خود صیانت از
آرا را در نهادها و قوانین مربوط تنظیم کرده اس��ت .بیش
از  600هزار نفر در سراس��ر کش��ور از مس��ؤوالن ناظر و
مجری صندوقها از همین مردم هستند .شورای نگهبان
ب��ا  6فقیه و  6حقوقدان ،عالیترین نهاد نظارتی اس��ت و
اینها دین خود را برای دنیای دیگران نمیفروش��ند .از آن
باالتر ،رهبری ناظر بر همه تحرکات است و نمیگذارد حقی
از کس��ی ضایع ش��ود» .دبیرکل جبهه پیروان خط امام و
رهبری در ادامه ،رفتار میرحس��ین موسوی را مورد بحث
قرار داد و به مش��رق گفت :یک��ی از نامزدها در همان دور
اول مناظره اعتبار خود را نزد افکار عمومی از دست داد .او
در دور دوم مناظره با عصبانی شدن و پرخاش کردن ،عمال
خود را از توفیق محروم کرد .همین نامزد دموکراسی را به
شرط چاقو میخواست نه به شرط رأی و این را در عرصه
رقابت دهمین دوره ریاس��ت جمهوری نشان داد .او قبل

از ش��مارش آرا ،خود را پیروز انتخابات خواند .مفهوم این
رویکرد آن اس��ت که هیچکس و هیچ نهاد و هیچ قانونی
جز اراده و تصمیم خود را قبول ندارد .مردم به این اخالق
میگویند دیکتاتوری! او انتخابات را شعبدهبازی خواند برای
اینکه اعتقادی به جمهوریت نظام نداش��ت و متأسفانه در
حوادث بعد از انتخابات نشان داد التزامی به اسالمیت نظام
هم ندارد.
موسوی راضی شد اما...
محمدنبی حبیبی ،دبیرکل موتلفه نیز گویی دل خونی
از تغییر رفتار موس��وی درباره همکاری با شورای نگهبان
دارد .حبیبی در مراسمی که به مناسبت سالگرد راهپیمایی
 9دی در دفتر این حزب برگزار ش��د ،بار دیگر هم گفت
که موس��وی در دیدار ب��ا اعضای موتلفه ،قبول کرد که با
شورای نگهبان همکاری کند اما برخی «شیاطین» مانع
این کار ش��دند .اشاره حبیبی به جلسه موتلفه با موسوی
برای پذیرش بازشماری  10درصد صندوقها بود .حبیبی
با بیان اینکه در جلس��ه موتلفه ،موس��وی این موضوع را
قبول کرد ،افزود :پس از اینکه مهندس موسوی قبول کرد
تعدادی از صندوقها بازشماری شود ،شیاطین مجاهدین
و مشارکت پس از مالقات ما ،نزد او رفته و گفته بودند آیا
به این کار رضایت دادید؟ بدین ترتیب وی را منصرف کرده
بودند زیرا خودش��ان میدانستند رضایت یعنی رو شدن
دستشان .وی به دیگر خیانتکاریها درباره موضوع تقلب
هم اشاره کرد و افزود :دیدیم که خانم هاشمیرفسنجانی
نیز روز انتخابات به هنگام رای دادن گفت که اگر مهندس
پیروز نشود تقلب صورت گرفته .موسوی هم همان شب،
پیش از اتمام رایگیری در مصاحبهای به طور قطع گفت
که بنده پیروز انتخابات هستم .این کار ،یک عمل ناپخته
سیاسی بود.
دستگیری  100نفر مجهز به سالح و بیسیم
حبیبی با اش��اره به حوادث پ��س از انتخابات نیز
گف��ت :وزارت اطالعات در حد فاص��ل میدان انقالب
تا میدان آزادی یک گروه  100نفره را دس��تگیر کرد
که مجهز به سالحها و بیسيمهایی بودند که ما مدل
آن را در ایران نداش��تیم و در براب��ر آن عاجز بودیم.
این گروه قصد داش��ت وارد جمعیت شده و به کشتن
مردم صرفنظر از اینکه از چه طیفی هستند بپردازد.
وی تصری��ح کرد :البته وزارت اطالعات پیشتر از این
موضوع خبر داشت و همه را یکجا دستگیر کرد و من
تعجب میکنم چرا این خبر را منتشر نکردند.

لندن است،خبر میدهد و با بیان اینکه افکار مصطفایی
بشدت به این افراد نزدیک است و سایت خبری متعلق
به مهاجرانی از او حمایت میکند،آورده اس��ت :سایت
جرس نخس��تین اخبار از س��کینه را همیشه از قول
مصطفایی مینویس��د البته اگر درست از آب درآید اما
اگر خبر جعلی باشد آن را به اسم مینا احدی (همسر
نویسنده) منتشر میسازد و سپس مصطفایی و جرس
با همدیگر به احدی و دیگرانی که در این جریان نقش
داشتند حمله میکنند .نکته جالب اینجاست که سايت
جرس و رسانههای وابسته به اصالحطلبان ،مصطفایی
را قهرمان معرفی میکنند .اما اگر خبری جعلی باشد به
مینا احدی و برخی دیگر حمله میکنند!
تناقضگوییها و قبول جرم متهم
نویسندهاینیادداشتسپسبهضدونقیضگوییهای
مصطفايی اشاره داشته و به این مساله که مصطفایی بعد
از منتشر شدن گفتوگوی تلویزیونی سکینه آشتیانی،
جرم او را قبول میکند ،اعتراض میکند« :مصطفايي
بعد از استقرار در اسلو در يک مصاحبه با نشريه اشپيگل
در آلمان گفت که خانم آش��تياني در قتل همس��رش
دس��ت داشته و احتماال با تزريق داروي بيهوشکننده
و ...شريک قتل بوده است».
آس��نگران همچنین در ادامه یادداشت خود آورده
است :در همان مصاحبه او گفت که عکس سکينه را
سجاد به خارج کشور ارسال کرده و منتشر شده است.
اين در حالی بود که جمهوری اسالمی به دنبال پيدا
کردن سرنخ ارسال اين عکس بود .بعدها که از سجاد
س��وال شد ،او اين اتهام را به عهده نگرفته بود .سجاد
با شنيدن اين مصاحبه بس��يار ناراحت شده و گفت:
هر کس (مصطفایی) ادعايي درباره خانواده ما داشته
بايد مدرک بياورد .اما مصطفايي در مقابل اين اعتراض
سجاد با ادبیاتی سخیف گفت :اين پسرک شهرستانی
که نمیداند اينترنت چيس��ت از کجا فهميده من با
اشپيگل حرف زدهام .سپس سجاد و سعيده نامهای به
خط خودشان نوشتند و امضا و منتشر کردند .در آن
نامه اعالم کرده بودند آقای مصطفايی ديگر وکيل مادر
ما نيست ،هم بهدليل اينکه از ايران خارج شده و هم
به دليل اينکه از پرونده مادر ما سوءاستفاده ميکند.
همچنین خانم آشتيانی در زندان نامهای را امضا کرد و
گفت ديگر مصطفايی وکيل من نيست .اما مصطفايی
هر جا که به نفعش است سوار جریان سکينه میشود.
اقدامات عجيب و غير قاب��ل باور مصطفايی اين ظن
اولي��ه را مرتب و بي��ش از پيش تقويت ميکند که او
آگاهانه ميخواهد سياس��ت جناح اصالحطلبان را در
اين ماجرا پيش ببرد.

علی باقری با بشار اسد مالقات کرد

مذاکره با  5+1در دمشق

گروه سیاسی :علی باقری ،معاون دبیر شورایعالی امنیت
ملی که برای یک سفر  2روزه در دمشق به سر میبرد ،روز
گذشته با بش��ار اسد ،رئیسجمهور سوریه دیدار و درباره
روابط دوجانبه و تح��والت منطقهای و بینالمللی با وی
گفتوگو کرد .آنچه در دیدار معاون دبیر شورایعالی امنیت
ملی با رئیس جمهور سوریه «قابل تامل» به نظر میرسد،
گفتوگوهای هستهای علی باقری با بشار اسد است .باقری
در بخشی از این دیدار با اشاره به دستاوردهای جمهوری
اس�لامی ایران در عرصه گفتوگوها با کش��ورهای 5+1
تصریح کرد :رویکرد مقاومت هوشمندانه در عرصه تثبیت
حقوق هستهای ملت ایران کارآیی و کارآمدی خود را در
برابر تفکر قرون وسطایی انحصار علم و دانش در قرن  21به
اثبات رساند .باقری با اشاره به چارچوب و کلیات مذاکرت
با  5+1افزود :گفتوگو برای همکاری تنها گزینهای است
که میتواند دریچهای جدید در عرصه تعامالت منطقهای و
بینالمللی بگشاید .اظهارات هستهای باقری در دیدار با اسد
آنجا قابل تامل مینماید که ایران در آستانه همکاری بزرگ
با کش��ورهای تاثیرگذار در تح��والت لبنان برای بیاثری
حکم دادگاه حریری اس��ت ،در این شرایط در جریان قرار
گرفتن س��وریه (به عنوان همپیمان ایران در منطقه) در
موضوع هستهای میتواند موجب کسب وجهه برای این
کشور و افزایش تاثیرگذاری آن بر معادالت منطقه بشود.
به گزارش دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی ،باقری در ادامه
اظهارات خود در این دیدار ،با تاکید بر اینکه ایران و سوریه
اس��توانههای محکم مقاومت در منطقه هستند ،تصریح
کرد :انسجام جریانهای مقاومت در مقابله با سیاستها
و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیس��تی همراه با بسیج
امکانات و ظرفیتهای سیاسی در سطح دولتهای منطقه
عكس نوشت

برای تقویت گفتمان مقاومت در عرصه مناسبات منطقهای
و بینالمللی مهمترین اولویت جمهوری اسالمی ایران در
تعامل با کشورهای منطقه است.
بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه نیز با ابراز خوشبینی
نس��بت به روند تحوالت در عرصههای فلسطین و لبنان
تصریح کرد :وحدت جریانهای مقاومت فلس��طینی در
مقابله با سیاستها و اقدامهای رژیم اشغالگر قدس عامل
تعیین کننده صحنه فلسطین است .معاون سعید جلیلی
در ادام��ه دیدارها با مقامهای س��وری ،با ولید معلم ،وزیر
خارجه س��وریه مالقات و درباره ارتقای روابط دوجانبه و
تح��والت منطقهای و بینالمللی گفتوگو کرد .باقری در
این دیدار با اشاره به روند گفتوگوهای ایران با کشورهای
 5+1تاکید کرد :جمهوری اس�لامی ایران همکاری برای
یافتن نقاط مشترک را بستر مناسبی برای تحقق اهداف
کشورهای مستقل و مسیری برای خروج برخی قدرتها
از بنبست خودساخته میداند .یکشنبه شب نیز رمضان
عبداهلل ،دبیرکل جنبش جهاد اسالمی و احمد جبرئیل،
دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلس��طین با علی باقری،
معاون دبیر شورایعالی امنیت ملی در دمشق دیدار کردند.
به گزارش دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی ،در این دیدارها
علی باقری با اش��اره به دستاوردهای مقاومت در منطقه
تاکید کرد :شرایط بینالمللی نیز این واقعیت را القا میکند
که جری��ان مقاومت عنصر تعیین کننده در مناس��بات
منطقهای اس��ت .باقری با تاکید بر شکستهای مستمر
جهان سلطه در عراق ،فلسطین و افغانستان و با اشاره به
نزدیک شدن سالروز پیروزی مقاومت در جنگ  22روزه
غزه تصریح کرد :تنها گفتمان مقاومت است که میتواند
ثبات و امنیت را برای منطقه به ارمغان آورد.

حماسه 9دي

سایه روشن
استداللهای عجیب از یک نوشته!

در پی انتش��ار شماره گذش��ته «وطن امروز» ،یکی
از سایتهای تازه تاسیس با گرايش سياسي -اعتقادي
مش��خص اقدام به اظهارات نس��نجیده درباره سرمقاله
روزنامه کرده است .در حالیکه سرمقاله روزنامه مربوط
به الگوی اس�لامی– ایرانی پیش��رفت و مقایسه بسیار
محترمانه آن با دیگر الگوهای عرضه شده بود ،این سایت
عجیب و غریب ،اس��تداللهای عجیب و غریبتری را
درباره این سرمقاله مطرح کرده است .امید آن است که
برخی دوستان ضمن افزایش سعهصدر خود ،در مقاالت
و خاستگاه مطالب رسانهها تامل بیشتری کنند.

سرنوشت اهالی موسیقی دفاعمقدس
در دوران هاشمی

رضا مهدوی مدیر مرکز موس��یقی حوزه هنری که
همواره تالش ک��رده با ایجاد فض��ای کار برای جوانان
بااستعداد عرصه موسیقی ،ش��رایط پیشرفت این هنر
را فراه��م آورد به تازگی در گفتوگویی از این مس��اله
سخن گفت که دستاندرکاران هنری دولت سازندگی
با برنامهریزیهای غلط خود ،باعث کنار گذاشتهش��دن
موسیقی دفاع مقدس شدند .به گزارش جهان ،مهدوی
در ای��ن باره گفت :در دهه  70و دوران س��ازندگی همه
موسیقیدانهای دوران دفاع مقدس کنار گذاشته شدند
و گفته شد که اینها متعلق به دوران جنگ هستند .گفتند
دیگر دوران س��ازندگی است و نیازی به اینها نیست! آیا
ش��ما نباید در دوران سازندگی از گذشتهتان یاد کنید
و آن را ب��ه یاد آورید؟ ش��ما در ه��ر دورهای که زندگی
میکنید ،آیا نباید از دوران صدر اسالم نیز یاد کنید؟

حمایتشهردارهمجنسباز
از عبادي و باندش

برتران دوالنوئه ،شهردار پاریس با انتشار اطالعیهای
ضمن پش��تیبانی از اقدامهای ش��یرین عبادی ،از 6
همکار و وکی��ل مدافع عبادی دفاع ک��رد .به گزارش
باش��گاه خبرن��گاران به نق��ل از پایگاه خب��ری رادیو
بینالمللی فرانس��ه ،دوالنوئه خواس��تار آزادی نسرین
س��توده ،از دوس��تان عبادی ش��د و از اقدامهای دیگر
همفکران عب��ادی همچون پروی��ن اردالن ،فراری در
سوئد ،شادی صدر ،فراری در آلمان ،منصوره شجاعی،
متواری در پاریس ،محبوبه عباسقلیزاده ،آسیه امینی و
خدیجه مقدم دفاع کرد .شهردار پاریس طی سخنانی
ضمن دفاع عجیب و غریب از عبادی(!) وی را مجددا به
عنوان شهروند افتخاری این شهر تعیین کرد .گفتنی
است که ش��هردار پاریس ،در سال  2002توسط یک
اسالمگرای مهاجر فرانسوی به نام عزالدین برکان ،ترور
ش��د ولی جان س��الم بدر برد .ضارب که از مهاجران
مس��لمان بود در گفتوگو با لوموند دلی��ل این کار را
بیزاری از حزب سوسیال -دموکرات و همجنس بازان
عنوان داشته بود .شهردار پاریس در سال  1998رسما
در مصاحبهای تلویزیونی با اعتراف به همجنسباز بودن
خ��ود اظهار کرد که پاریس را به مکان ( LGBTلقب
ویژه همجنسبازان زن و مرد) مبدل میکند .با توجه
به وصف حال جناب شهردار پاریس ،حمایتهای وی از
شیرین عبادی به نوعی جای تعجب دارد!

30هزارپیامکمجعول
برای تخریب هدفمندی

اخبار بهدست آمده حکایت از آن دارد که اپوزیسیون
داخل و خارج از کشور بیشترین حجم تخریب و شایعات
خ��ود را در  3روز اول آغ��از طرح هدفمن��دی یارانهها
ساماندهی کرده بودند .به گزارش جوان آنالین ،جدای
از تخریب ،شایعات و سیاهنمایی و القای نگرانی در مردم
که در سایتهای جریان اپوزیس��یون داخل و خارج از
کشور انتشار یافت ،اخبار رسیده حکایت از آن دارد که در
3روز اول آغاز طرح هدفمندی یارانهها قریب به 30هزار
پیامک مجعول در این زمینه به برخی از ش��هروندان و
سرپلهای جریان فتنه ارسال شده است .محتوای این
پیامکهای مجعول که براساس شایعاتی همچون آغاز
اغتشاشات ،تحصن ،آتش زدن پمپهای بنزین ،غارت
فروش��گاههای بزرگ و ...ب��وده با  1400عنوان مختلف
ارسال شده است.

پیگیری پروژه اختالفبین قوا
از سوی خاتمی

محمد خاتمی طی س��خنانی درصدد القای عدم
حمایت رهبری از رئیسجمهور و دولت دهم برآمده
است .به گزارش«ندای انقالب» ،اخیرا محمد خاتمی
درجلسهایباحضورعناصربرجستهتجديدنظرطلبان
که به منظور بررسی فضای سیاسی کشور و چگونگی
بهرهگیری از ظرفیتهای این جریان برگزار شده بود،
ضمن تزریق امیدواری می��ان اصالحطلبان ،مدعی
عدم حمای��ت رهبر معظم انق�لاب از دولت دهم و
شخص رئیسجمهور ش��د .وی در این زمینه گفته
است :رهبری مثل سابق از احمدینژاد و دولت دهم
حمایت نمیکند و ما کامال مشاهده میکنیم که آن
حمایتهای سال  88دیگر نیست.

وحشت «بیبیسی»
از اظهارات وزیر اطالعات

اظهارات وزیراطالعات مبنی بر تس��لط سیس��تم
اطالعات��ی و امنیتی کش��ور بر ایمیله��ای فتنهگران
موجب نگرانی شدید بیبیسی فارسی ،بازوی رسانهای
دولت انگلیس ش��د .بیبیسی که درجریان انتخابات
و اغتشاش��ات وظیفه پشتیبانی از فتنهگران را برعهده
داشت ،روز گذش��ته با انعکاس این خبر با گفتوگو با
چند نفر به اصطالح کارشناس سعی کرد عالوه بر خنثی
کردن تاثیر رس��انهای س��خنان وزیر اطالعات ،به ارائه
راهکارهایی برای امن کردن محیط ایمیلها بپردازد .از
جمله مواردی که به آن اشاره میشد راهکارهایی بود که
جهت امنیت محیط مراسالت الکترونیکی میتواند موثر
باشد .در همین حال یک کارشناس حوزه امنیت سایبر
در گفتوگو با «ج��وان آنالین» گفت :راهکارهای ارائه
شده توسط بیبیسی نه تنها نمیتواند کمکی به امنیت
در محیط س��ایبر برای فتنهگران باشد ،بلکه خطرات
جدید و جدیتری را پیش روی آنها قرار خواهد داد.

