روزخند
شیخ بیسواد :من آمدهام وای! وای!

حسینقدیانی

اخیرا سران کفر و نفاق و فتنه جلسهای با هم داشتند که
در زیر خالصهای از این دیدار مهم و صمیمی میآید.
اوباما 13 :آبان دانشآموزان ،محل شما نگذاشتند و 16
آذر هم دانشجویان .روز عاشورا هم کل ملت ایران .رجب
طی��ب اردوغان هم بله! این هم از روز  9دی .ش��ما چه
غلطی دارید میکنید در ایران؟
مهندس :اربعین ،جمهوری اسالمی سقوط میکند؛ نه
حاال بگو  28صفر! شما فقط پول بفرست ،به مابقیاش
کارت نباشد!
ش�یخ بیس�واد :کال به ش��ما که عرض میکنم پول
بیشتری باید خرج براندازی ایران شود.
اوبام�ا :االن آمریکا بودج��هاش را به جای ملت بدبخت
خودش دارد بر اساس شکم جنبش سبز میبندد!
مهن�دس :ش��ما مگر جمه��وری اس�لامی را محاصره
اقتصادینکردید؟
هیالری :بله خب!
مهندس :پس چ��را ایران دارد طرح هدفمندی یارانهها
را اجرا میکند؟!
ممد خالیبند :اجرای طرح هدفمندی یارانهها از دولت
اصالحات کلید خورد!
شیخ بیسواد :غلط کردی!
مهندس :احمدینژاد با این کارش به آمریکا عالمت بدی
نشان داد!
زهره کوهنورد :خب تو میتوانی اسیر این صحنهآرایی
خطرناک نشوی!
ممد خالیبند :من با شما نیستم؛ گفته باشم!
هیالری :ببین ممد تمدن! تو باید در ایران تیریپ بیایی
که مثال با جمهوری اسالمی آشتی کردی ،به ما که نگو
دیگه!!
شیخ بیس�واد :جخت بال اگر کس��ی هم قرار است به
نظام برگردد کال به ش��ما که عرض میکنم؛ خود منم!
جمهوری اسالمی هنوز به من عالقه دارد!
هیالری :چه حرفا!
ش�يخ بيسواد :کال به شما که عرض میکنم؛ شما این
«حسین قدیانی» را که نمیشناسید ،میشناسید؟
نتانیاهو :ای��ن «لیونی» یه چیزایی دیش��ب میگفت؛
جوانک برداشته نوشته اگر کودکان قب ًْه الصخره سنگ
کم آوردند ،س��نگ مزار ش��هدا را میدهم به ش��ما تا
بکوبانید سر اسرائیل! نمیدانم این جمالت را از کجایش
در میآورد؟!
شیخ بیسواد :اخیرا «پلی کپی» یکی از نوشتههایش به
دست من رسیده!جخت بال نوشته که سران فتنه مثال
این خاتمی و مهندس کی اعدام میشوند؟ ...کال به شما
که عرض میکنم؛ معلوم ش��د اگر هم یکی از ما سران
فتنه قرار باشد به نظام برگردیم ،اون منم!
ممد خالیبند :خنگ خدا! داخل آدم حسابت نکرده که
همچیننوشته!!
شیخ بیسواد :من نمیدانم؛ بر اساس این نوشته یعنی
اگر کسی قرار است به نظام برگردد منم ،نه ممد خالیبند!
این نوشته دارد به مخاطب میگوید؛ کروبی جزو سران
فتنه نیست! منظور نویسنده خیلی واضح است!
ممد خالیبند :اما ويليام هيگ اس ام اس داده بود؛ من
تیریپ بردارم برای نظام ،نه تو!
شیخ بیسواد :وقتی ایام فتنه جفتک میانداختی ،باید
فکر امروز میبودی!
مهندس :خود تو کم فتنه کردی؟ کی بود که تهمت زد
به نظام؟! حاال که اینطوری شد ،خود من برمیگردم به
نظام! دست زهره را میگیرم و وارد کشتی نوح میشوم!
شیخ بیس�واد :اما نظام دیگر تو را راه نمیدهد! کال به
ش��ما که عرض میکنم؛ من ش��اید به نظام برگردم اما
سران فتنه را به نظام راه نمیدهند!
اوباما :میبینم که همه تان به غلط کردم افتادید! اینکه
جورج س��وروس گفته؛ خاتمی برگردد ب��ه نظام ،یک
دستور تشکیالتی است؛ ملتفت هستید که؟! ما از بیرون
نظام هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم!
شیخ بیسواد :غلط کرده گفته! ببین من چی میگم!
هیالری :ولی جناب شیخ! برگشتن تو به نظام چه سودی
به حال جنبش دارد؟ چه سودی به حال نظام دارد؟
شیخ بیسواد :جمهوری اسالمی هنوز من را قبول دارد!
پس چرا در این نامه حرفی از اعدام نیست؟! کال به شما
که عرض میکنم؛ خاتمی و موسوی را گفته ،من را که
نگفته!
اوباما :خب تو را آدم حساب نکرده!
شیخ بیسواد :ولی اتفاقا مرا «آدم» حساب کرده ،خاتمی
و موسوی را «سران فتنه»!
زهره کوهنورد :یعنی سران فتنه ،آدم نیستند؟! ...ایش!
مم�د خالیبند :م��ن فوقش خواص بیبصیرت باش��م؛
موسوی سران فتنه است!
نتانیاهو :شما همه تان با ما هستید؛ دعوا نکنید!
شیخ بیسواد :ولی من با شما نیستم؛ قرار است موسوی
و خاتمی محاکمه شوند و من برگردم به نظام .من آمدهام
واي واي!...
هیالری :اَه!
نتانیاهو :این هی�لاری بعد از هیزبازیهای بیل ،اينقدر
اعصاب نداره!
شیخ بیسواد :کال به شما که عرض میکنم؛ بهتر است
همه با هم برگردیم به نظام! ...یعنی ببخشید؛ برگردیم
به بحث!
اوباما :من فکر کنم اربعین و  28صفر را ول کنیم بهتر
اس��ت؛ هر چه ما کشیدیم از عاشورای سال  2009بود.
«حسین» و «عباس» حتی اسم شان لرزه بر پیکر کاخ
س��فید میاندازد .نزدیک شدن ما به محرم و صفر بازی
با دم شیر است! ش��نیدهام خامنهای هم از تبار همین
حسین و عباس است؛ از تبار علی.
هیالری :پس چه خاکی توی سرمان بریزیم؟
نتانیاهو :چطور است من به نظام برگردم؟!!
شیخ بیسواد :کال به شما که عرض میکنم؛ بهتر است
در اینباره هم از «سیاست موازنه منفی آنتی باکتریال
نوع  »Aاستفاده کنیم!
هیالری :یعنی دقیقا چی کار کنیم؟
نتانیاه�و :م��ا هم یک هی��ات راه میاندازیم؛ متوس��ل
میشویم به اون ُق ُرمساق حرمله!
ش�یخ بیس�واد :خنگ خدا! کال به ش��ما که عرض
میکنم؛ چند هفته بعد« ،مختار»برای این قرمساق
که گفتی ،چیزی باقی نمیگذاره که بخواهی به آن
متوسل شوی!
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کدخدایی:اظهاراتمنظر« شخصی»نبود

مناسب براي پشت سر گذاشتن چنين تنشها و بهبود
س�یدمحمد فخار :س��فیر انگلیس در ته��ران پس از
روابط بين ايران و کشورش ايجاد كند .وی درباره این
دخالتهای آشکارش در امور داخلی جمهوری اسالمی
موضوع که چرا انگلستان تالش نميكند منافع خود را
از سوی ملکه کشورش نشان حکومتی دریافت کرد.
با ايران ك ه هماكنون قدرت اول خاورميان ه است ،وفق
سایمون لورنسگس س��فیر کنونی انگلیس در ایران
دهد ،اظهار داشت :در صورتي كه ايران براي اطمينان
از به��ار س��ال  2009از س��فارت کش��ورش در آتن
سازي ميان كشورهاي خاورميانه و براي افزايش سطح
یونان ،به تهران منتقل ش��د و در طول یک س��ال و
همكاري با اين كش��ورها با هدف تحقق صلح و ثبات
نیم حضورش در ایران همواره درباره مس��ائل داخلی
در اين منطقه حس��اس گامهاي روش��ن بردارد ،اين
جمهوری اسالمی دخالتهای آشکاری داشته است.
اقدامها هم نتيج ه گس��ترش نقش منطقهاي ايران و
وی که محور فعالیتهای مداخلهجویانهاش را از سایت
هم نتيج ه ايجاد شرايط براي تفاهم و همكاري بيشتر
 Tiwtterدنبال میکند ،همواره حمایت گستردهای
بين ايران و انگلستان است .سخنگوی وزارت خارجه
از فتنهگران س��ال گذشته داشت و پس از  2دخالت
انگلستان درباره دخالتهای آشکار کشورش در حقوق
آشکارش در حقوق بشر کشورمان ،به عنوان «سر» از
بشر ایران و درباره موضوع منافقین نیز گفت :در زمينه
سوی ملکه انگلستان دست یافت .در این باره روزنامه
مجاهدين ،نظر رسمي دولت بريتانيا اين است كه اين
انگليسي فايننشالتايمز نوشت :سايمون گس سفير
گروه مسؤول حمالت تروريستي ضد ايرانيان است و
انگليس در تهران جمعهش��ب نش��ان «سنت مايكل
به اين دليل ما از تصميم دادگاه به حذف نام اين گروه
و س��نت جرج» را از ملك��ه انگليس دريافت كرد و به
از فهرست گروههاي تروريستي مخالف بوديم اگرچه
اين ترتيب لقب «س��ر» به ابتداي نام وي اضافه شد.
بريتانيا هيچوقت به گروه مجاهدين خلق و يا گروههاي
گس که نوه سفیر سابق انگلستان در ایران در قرارداد
همگراي آن كمك نكرده است! نقش سفارت انگليس
نفتی «گس -گلش��ائیان» اس��ت ،در حالی توس��ط
در جريانات پس از انتخابات س��ال گذش��ته رياست
ملكه انگليس م��ورد تقدير قرار گرف��ت که به دلیل
جمه��وري و اقدامات مداخلهجويانه گ��س در ايران
مداخلههای آش��کارش در امور ایران ،از سوی محافل
موجب ش��ده اس��ت تا نفرت عمومي در جامعه ايران
سیاسی با عنوان «عنصر نامطلوب» شناخته شده بود.
عليه دولت لندن به وجود
تقدير از سفير مداخلهجوی نما
آي��د .در جری��ان فتنه 88
انگليس در تهران توس��ط
قطع رابطه یا . . .؟
این سفیر مداخلهجو بارها
ملكه پس از انتش��ار مقاله
مناسبات ایران با انگلستان در حوزههای مختلف ،موضوعی
ب��ه وزارت خارج��ه احضار
اخیرش درباره حقوق بشر
نیس�ت که بتوان به راحتی درباره آن س�خن گفت و البته
ش��د تا درباره علل مداخله
ایران در واق��ع دهنکجی
تصمیم گرفت .حکمت ،عزت و مصلحت به عنوان اکس�یر
کشورش از فتنهگران پاسخ
به جمهوری اسالمی است.
راهبردی ایران در مناس�بات بینالمللی هر کدام حکم به
دهد .فعاليتهاي تخريبگر
ملکه انگلستان ،گس را به
تصمیمی میدهند .با این حال دخالت صریح انگلستان در
س��فير انگلي��س در تهران
علت دخالت در امور ایران
مسائل ایران ،راهاندازی یک شبکه تلویزیونی برای مدیریت
كارنامه پرخطایی از عملكرد
م��ورد تقدی��ر ق��رار داد تا
آشوب به قصد براندازی ،حمایت آشکار از فتنه و کارگزاران
وي ایجاد کرده و سايمون
اثبات کند که سیاستهای
آن ،توهینهای مکرر به نظام و همچنین برخوردهای بسیار
گ��س نتوانس��ته ارتب��اط
مداخلهجویانه گس ،پیروی
زش�ت و توهینآمیز با مردم که در ادامه منجر به دریافت
منطقي را با مسؤوالن كشور
ازدستورالعملهایحکومت
نشان لیاقت از سوی ملکه انگلیس میشود ،نشان از رفتاری
محل ماموريت خود برقرار
مرکزی است.
خارج از ادب و عرف دارد .ایران تاکنون فقط به تذکر بسنده
كن��د .اظهارنظرهاي اخير
نش��ان «سنت مايكل و
ک�رده و طرح مجلس برای برخورد با این رفتارهای زش�ت
س��فير انگلي��س نيز كامال
سنت جرج» که جمعهشب
هم درگیر مصالح شده است .واکنش ایران به این رفتار چه
برخالف عرف ديپلماتيك
به سایمون گس داده شد،
میتواند باشد؟ به اعتقاد برخي از کارشناسان موضوع قطع
اس��ت و دادن عنوان باالی
مقامی اس��ت که به دلیل
رابطه با انگلستان در شرایط فعلی مثمر ثمر نیست .با این
حکومتی به چنين سفيري،
جس��ارت به فرد مورد نظر
حال یکی از اقداماتی که میتواند دربردارنده عزت ،حکمت
از سوی ملکه انگلیس داده و مصلحت باشد ،اخراج سفیری است که همگان میدانند نش��ان دهن��ده سياس��ت
میشود .این نشان که نوعی یک عنصر نامطلوب است .این اعتراض ،میتواند تاحدودی خصمانه انگليس در مقابل
دولت جمهوري اس�لامي
«نمایندگی ویژه» محسوب
از تداوم گستاخیها بکاهد.
است .اعطاي لقب «سر» به
میشود ،از سال  1818در
س��فير انگليس در واقع پاداشي براي پيگيري اهداف
زمان پادش��اهی جرج چهارم به منتخبان فراماسون
خبيث دولت سلطنتي انگليس است .دولت انگليس
سیستم سلطنتی بریتانیا داده میشد و لقبی نظامی
در  100سال گذشته همواره سعي داشته سلطهجويانه
تلقی میش��ود .لقب «سر» به بیش از  70نفر در این
به دیگر كش��ورها و از جمله اي��ران نگاه كند اما پس
کشور داده شده که «13نفر» از آنان در هسته مرکزی
از پيروزي انقالب اسالمي نقشههاي انگليس در ايران
شورای سلطنتی انگلیس قرار دارند .با وجود گذشت
نقش بر آب شد .با شكست طرحهاي انگليس در ايران،
بی��ش از نیم قرن از خروج رس��می انگلیس از عرصه
دولتمردان اين كش��ور به روشهاي سلطهجويانه و
سیاسی کشورمان ،همچنان مداخالت این کشور در
اس��تعماري شديدتري عليه ايران دس��ت زدند كه از
امور ای��ران ادامه دارد .چندی پیش باري مارس��تن،
جمله آن رهبري فتنه س��ال  88بود .محافل سیاسی
سخنگوی بخش فارس��یزبان وزارت خارجه انگلیس
در پی رفتار این عنصر نامطلوب نگاه خود را به دستگاه
که او نیز همزمان به مداخله در امور جمهوری اسالمی
دیپلماسی جمهوری اسالمی معطوف کردهاند که پس
میپ��ردازد ،رواب��ط  2کش��ور را دارای «چالشهای
از قطعی شدن بحث قطع رابطه با انگلستان ،چگونه با
گوناگون» دانست و گفت :انگلیس اميدوار است كه از
وی برخورد میکند.
طريق مذاكرات كنوني ايران و گروه  5+1بتواند راهحلي

ل به
پنجم ،بار دیگر فرصت برای توضیح درباره مسائ 
ثمانه اکوان :حدود  4ماه و نیم پیش ش��ورای نگهبان
وجود آمده را فراهم کرد .س��خنگوی شورای نگهبان
از س��وی رهب��ر معظم انق�لاب مامور رس��یدگی به
روز گذشته در جمع خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد که
اختالف��ات دولت و مجلس و ارائه گزارش نهایی خود
اظهارات مطرح شده در جلسه  29آبان درباره کارگروه
به ایشان شد .شورای نگهبان نیز با برگزاری جلساتی
حل اختالفات دولت و مجلس نظر شخصیاش نبوده
به استماع نظرات نمایندگان دولت و مجلس پرداخت
و نظر شورای نگهبان در این باره بوده که در نامه دبیر
و در نهایت پ��س از 3ماه،نظر خود را به حضور مقام
این شورا به رهبر معظم انقالب نیز بیان شده است.
معظم رهبری ارسال کرد .شورای نگهبان که ماموریت
خود را با مشورت گرفتن از نمایندگانی از  2قوه انجام
وی در پاس��خ به س��وال دیگری درباره انتقادات
داده بود ،انتظار نداشت ،با انتقادات برخي نمایندگان
سیاسیون از اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان درباره
مجلس روبهرو ش��ود که ادعا میکردند این شورا باید
ف دولت و مجلس تاکید کرد:
نتایج کارگروه رفع اختال 
نظر مجلس را نیز منعکس میکرد اما با این حال در
بنده هیچوقت اظهارنظر نکردم بلکه بخشهایی از نامه
نامه دبیر شورای نگهبان به حضرت آيت اهلل العظمي
دبیر شورای نگهبان را که پس از جمعبندیهای الزم
خامنهاي ،نامه نمایندگان مجلس و نظرات دولت نیز
خدمت مقام معظم رهبری تقدیم ش��ده بود گزارش
ضمیم��ه و برای اظهارنظر نهایی ب��ه معظم له ارائه
دادم و در ح��ال حاض��ر هم منتظر نظ��ر معظم له
شد .انتقادات مجلسیان به نتایجی که شورای نگهبان
هستیم.
از جلسات کارشناسی خود با نمایندگان  2قوه داشت،
عباس��علی کدخدایی با اش��اره به اینکه اظهارنظر
بسیار زودتر از آنچه که فکر میشد ،در قالب نامهای به
درباره مساله اشکالی ندارد ،گفت :فکر میکنم دوستان
دبیر ش��ورای نگهبان ارسال شد و در همان زمان نیز
مجلس کمی در اظهارنظر خود عجله کردند ،چرا که
اظهارات رسانهای برخی نمایندگان مجلس حاکی از
جمعی از نمایندگان در جلسه حضور داشته و از مفاد
عدم رضایت مجلس از نتایج این جلسات بود.
آن آگاه بودن��د؛ آنچهما اعالم کردیم ،نگفتیم که نظر
کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان در آن زمان به
مجلس است بلکه در این کارگروه نمایندگانی از دولت
عنوان سخنگوی این شورا
و مجلس و کارشناسان نیز
به بی��ان نظرات این نهاد و نما
حضور داشتند .کدخدایی
اضاف��ه ک��رد :مجل��س و
نتیجهگیری اعضای شورا بانك مركزي در برنامه پنجم توسعه
از جلس��ات رفع اختالفات يكي از سواالتی که سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته به نمایندگان کمی عجوالنه
دول��ت و مجلس پرداخت آن پاسخ داد ،چگونگی رسیدگی به برنامه پنجم توسعه در وارد موض��وع ش��دند،
اما نمایندگان با این توجیه این شورا و همچنین بحث ترکیب هیات امنای بانک مرکزی چراکه آنها میتوانس��تند
ک��ه س��خنگوی ش��ورای بود .کدخدایی خاطرنشان کرد :با توجه به ترکیبی که برای اظهارنظرش��ان را پيشتر
نگهبان،سخنگوی کارگروه بانک مرکزی در نظر گرفته شده و چون این بانک به عنوان ارائه دهند .نامه ما در تاریخ
مشترک نبوده ،ادعا کردند نهاد حاکمیتی تلقی میشود ،عضویت افراد خارج از قوای بیس��تم آبان ماه ،محضر
این صحبتها تنها نظرات س�هگانه در آن مغایر اصل  44قانون اساسی است .منظور رهبر معظم انقالب ارسال
ش��خصی کدخدای��ی و س�خنگوی ش�ورای نگهبان مصوبه مجلس برای عضویت ش��د اما نام��ه و اظهارنظر
آیتاهلل جنتی ،دبیر شورای چند تن از اقتصاددانان در این هیات بود که به نظر شورای نمایندگان چند روز بعد به
نگهب��ان ب��وده و ربطی به نگهبان به دلیل حاکمیتی بودن نهاد بانک مرکزی نمیتوان دست ما رسید .ویگفت:
نظرات کارگروه مش��ترک این افراد را وارد هیات امنا کرد .سخنگوی شورای نگهبان یکی از نمایندگان از بنده
ندارد.
خاطرنشان کرد :درباره تعیین رئیس کل بانک مرکزی نیز ما در همین رابطه سوال کرد
اظه��ارات نماین��دگان نظر نمیدهیم ،چراکه این مساله مصلحتسنجی است و که قضیه چیست که گفتم
مجلس و انتقاداتش��ان به باید در قانون بیاید از این رو ش�ورای نگهبان فقط مغایرت قرار اس��ت نام ه را به رهبر
ش��ورای نگهبان در حالی این مصوبه را با اصل  44قانون اساسی اعالم کرده است .وی معظم انقالب ارسال کنیم
بیان ش��د که دبیر شورای در پاس�خ به سوال دیگری در همین زمینه مبنی بر اینکه که این نمایندهخواس��تار
نگهب��ان فرصت��ی را برای اگر اقتصاددانان از این ترکیب حذف شوند ،امکان دارد رفع تاخی��ر در ارس��ال نام��ه
اظهارنظر نمایندگان دولت ایراد اعالم شود؟اظهار داشت:بله! اگر اقتصاددانان از این ش��ورای نگهبان خدمت
ترکیب حذف شوند ،احتمال دارد رفع ایراد شود.
و مجل��س در کارگروه قرار
رهبر معظ��م انقالب برای
داده و عن��وان ک��رده بود ک��ه در نامه به رهبر معظم
ارائه نامه نمایندگان به ش��ورا شد .سخنگوی شورای
انقالب تمام نظرات را منعکس خواهد کرد اما در پایان
نگهبان در ادامه اضافه کرد :از تاریخ  5مهر که کارگروه
زم��ان مدنظر ،نه مجلس و نه دولت نظرات خود را به
به کار خود پایان داد ،مجلس نظر خود را ارسال نکرده
این ش��ورا ارائه ندادند و مجلس بعد از رسانهای شدن
بود البته ما رعایت امانت کردیم و مشروح مذاکرات را
نظر نهایی شورای نگهبان ،از این مساله انتقاد کرد.
همراه با پاس��خ مجلس و پاسخ نامه مجلس خدمت
جو رسانهای به وجود آمده از انتقادات نمایندگان
رهبر معظم انقالب ارس��ال کردیم .کدخدایی با بیان
رئیس مجلس در این کارگروه مشترک  -که به زعم
اینک��ه اصل قضیه باید در ش��ورای نگهبان و در روند
دیگر نمایندگان ،نمایندههای مجلس شورای اسالمی
تفسیر اصول مورد اختالف انجام شود و اینها اقدامات
در این کارگروه نبوده و تنها ماموران رئیس مجلس برای
اولیه و پیشنهادی بودند،تصریح کرد :ما از ابتدا اعالم
ش��رکت در این جلسات بودند -باعث شد سخنگوی
کردیم که  3نفر از شورای نگهبان و جمعی از نمایندگان
شورای نگهبان با توجه به مشغله نمایندگان و اعضای
دولت و مجلس به همراه جمعی از کارشناسان در این
شورا در بررسی برنامه پنجم توسعه پاسخی به جو به
کارگروه حضور دارند و به هیچوجه اعالم نکردیم که
وجود آمده در رس��انهها ندهد اما پایان بررسی برنامه
آن نظر ،نظر شورای نگهبان است.

مکاشفه یک پدر شهید درباره مرحوم آیتاهلل العظمي فاضل لنكراني و دولت اصالحات

گروه سیاسی :حجتاالسالم و المسلمين محمدحسن
رحیمیان ،نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید در پنجمین
نشست ماهانه سازمان بسیج جامعه پزشکی که در تاالر
ابنسیناي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار
شد ،به بیان ماجرای مکاشفه یک پدر شهید پرداخت.
حجتاالسالم والمسلمین رحیمیان گفت :خاطرهای از
یک پدر شهید شنیده بودم که از نزدیکان بیت مرحوم
آیتاهلل العظمي فاضل لنکرانی بود .همیش��ه دوس��ت
داشتم این خاطره را از زبان خود ایشان بشنوم .فاطمیه
اول امسال به همین منظور راهی قم شدم .منزل مرحوم
فاضل جلس��ه روضه بود .رفتم آنج��ا و از حاجآقا جواد
فاضل فرزند مرحوم آیتاهلل فاضل سراغ آن پدر شهید
را گرفتم .ایش��ان آدرسی به من داد و گفت ضمنا یکی
از نکاتی که این پدر ش��هید خ��واب دیده و بیان کرده
محقق شده است(که در ادامه بیان میکنم) .به گزارش
ش��بکه ایران ،رحیمیان ادامه داد :مشخص شد که این
پدر شهید خادم بازنشسته حرم حضرت معصومه(س)
اس��ت .بنابراین رفتم حرم و بع��د از اقامه نماز مغرب و
عش��ا آدرس دقیقتری از یکی از خدام گرفتم و راهی
منزل این پدر شهید شدم .هنگامی که در زدیم سریعا
باز کردند؛ گویا منتظر ما بودند .من از پشت پرده گفتم
من فالنکس هستم .گفتند بفرمایید منتظر شما بودیم.
ابتدا فکر کردم شاید منتظر فرد دیگری بودند و اشتباها
در را به این سرعت به روی ما باز کردند ولی معلوم شد
که خیر اینطور نبود .باالخره خدمت این پدر ش��هید
رسیدیم که تازه از بیمارستان و عمل جراحی فارغ شده

و فکر کرده بودند که ما برای عیادت ایش��ان آمدهایم.
رحیمیان افزود :بعد از احوالپرسی خواستار این شدیم
که داس��تان را از زبان این پدر ش��هید بشنویم ولی به
دالیل��ی امتناع کردند .خالصه از ما اصرار و از وی انکار.
ولی باالخره تصمیم بر این ش��د که برای یک بار دیگر
قضی��ه را بازگو کند .حدود  40س��ال ب��ود که اعتکاف
این پدر ش��هید ترک نش��ده بود .یعنی قب��ل از اینکه
اعتکاف در ایران مرسوم شود از قدیم در مسجد امام و
مسجد اعظم معتکف میشد .گفت از اعتکاف به منزل
بازمیگشتم ،خس��ته بودم و خوابیدم( .حتی جایی که
خوابیده بود به ما نشان داد) .نماینده ولیفقیه در بنیاد
شهید با بیان اینکه این پدر شهید یک یا  2روز بعد از
حادثه  18تیر  78این خواب را دیده بود ،خاطرنش��ان
کرد :این پدر شهید ادامه داد ،نمیدانم چقدر از خوابم
گذشته بود که دیدم گویی چراغها روشن شدند .آمدم
اعتراض کنم که چرا چراغها روش��ن شدهاند ،احساس
کردم که نور چراغ نیس��ت بلکه نور دیگری است .دقت
کردم ،دیدم بانویی دس��ت ب��ه کمر گرفته کنار اتاق ما
ایس��تاده .تا کمی به ایش��ان توجه کردم کنار من روی
زمین نشس��ت .خطاب کرد« :آق��ای احمدی! علی من
غریب است ،علی من مظلوم است ،علی من تنهاست».
من همان وقت ناگهان احساس کردم این بانو حضرت
زهرا(س) و منظور ایش��ان از علی من ،حضرت علی(ع)
اس��ت .تا چنین چیزی به ذهن من خطور کرد ،ایشان
تکرار کردند« :فرزندم علی غریب اس��ت،فرزندم علی
مظلوم است ،فرزندم علی تنهاست» .دیگر من منقلب

ش��ده و در همان حال متوجه شدم آقایی قائم کنار ما
ایستاده است( .مش��خصات آن آقا را نیز توصیف کرد.
خواس��ت خدا بود که امکانی فراهم شد و ما فیلمی از
این بیانات پدر شهید نیز تهیه کردیم).
وی همچنین گفت :این پدر ش��هید در ادامه گفت
این آقا که کنار ما ظاهر ش��ده بود به من خطاب کرد:
«آقای احمدی! برو نزد آقای فاضل لنکرانی و به ایشان
بگو قیام کند .این میمونها را از قم بیرون بریزند( .چون
همان روزها یعنی  18تیر در قم نیز امتداد فتنه وجود
داش��ت) از تهران بیرون بریزند» .بعد با دس��ت چپش
اشاره کرد و گفت« :اینها خیال میکنند با توهین کردن
به من،دست از حمایت از نایبم برمیدارم .من از نایبم
حمای��ت میکنم» .هنگامی که دس��ت این آقا حرکت
کرد دیدم جایش کابینه فالنی جلوی صورت من شکل
گرفت .چهرهها مبهم بود ولی  3چهره روشن بود .یکی
در راسشان بود و  2نفر دیگرشان مهاجرانی و عبداهلل
نوری ب��ود .چهرههای بقیه مبهم بود و تنها چهرههای
این  3نفر روش��ن بود .گفتم« :آقا! آقای فاضل مریض
اس��ت .مدتی است قدرت حرکت ندارد و باید چند نفر
کمکش کنند» .ایش��ان فرمود« :آقای فاضل حدود10
س��ال دیگر به فعالیتش ادام��ه میدهد» (اینکه عرض
کردم آقاجواد فاضل اشاره کرد یکی از حرفهای ایشان
محقق ش��د ،همین بود که آقای فاضل حدود  10سال
بعد ،از دنیا رفت).
رحیمیان افزود :این پدر ش��هید صبح فردا خدمت
آقای فاضل رفته و ماجرا را بازگو میکند .آقای فاضل نیز

اشک ریخته و میگوید این خواب نبوده بلکه مکاشفه
بوده .نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید همچنین گفت:
این پدر شهید به آقایی که دیده بود اشاره کرد و گفت:
آن آقایی که کنارم ایستاده بود خیلی به چشم من آشنا
بود .گویی جایی دیده بودمش .خیلی فکر کردم تا یادم
افتاد .سالی قرار بود حج مشرف شویم ،ولی قبل از اینکه
مشرف شویم به علت تصادف نصف بدن خانمم فلج شد
ول��ی با هر زحمتی وی را نیز همراهم بردم .در س��عی
بی��ن صفا و مروه بودیم که حاجخانم افتاد و مرد .چون
م��ن مرده زیاد دیده بودم عرق مرگ را روی پیش��انی
وی تشخیص دادم .رو به کعبه کردم و گفتم« :آقا امام
زمان! من اینجا غریبم و اینها با ما بد هستند .دیگر این
جنازه را به من نمیدهند ،به داد من برس و .»...بعد از
چند جمله دیدم آقایی کنار من ایستاده و به من اشاره
کرد .باالی سر همسر من نشست و گفت ایشان حالش
خوب است .بعد دیدم همسرم بلند شد و حرکت کرد.
آثار فلجی وی نیز برطرف شد .دیدم این همان آقا است.
وی گفت :دست خدا بر سر رهبر ما است و دست ایشان
بر سر ما است .ایشان بنده مخلص خداست .من از 13
س��الگی نزد امام بودم ،جز مدتی که زندان یا در تبعید
بودن��د .ویژگیهایی که ما در امام مش��اهده کردیم در
رهبری وجود دارد .خدا آنکه شایس��ته بود و شایس��ته
اس��ت جایگزین امام کرد .رحیمیان پیش از اینکه وارد
این بحث ش��ود ،اشاره کرد این پدر شهید که مکاشفه
برای وی رخ داد  4روز قبل از س��فر مقاممعظم رهبری
به قم درگذشت.

سایه روشن
نظر آیتاهلل العظمينوریهمدانی
دربارهمختارنامه

آیتاهلل العظمي نوریهمدانی با اشاره به نمایش
سریال مختارنامه ،نظر خود را درباره موسیقی تیتراژ
پایان��ی این س��ریال و نش��ان دادن چه��ره حضرت
ابوالفضلالعب��اس(ع) اع�لام کرد .به گ��زارش مرکز
خب��ر حوزه ،این مرجع تقلید ،روز گذش��ته در دیدار
مدیرکل مطبوع��ات و خبرگزاریهای داخلی وزارت
فرهنگ و ارش��اد اسالمی ،درباره تیتراژ پایانی سریال
مختارنام��ه گفت :با توجه به اینکه کم اس��ت و مضر
هم نیس��ت و چهره کس��ی که الالیی میخواند نیز
نش��ان داده نمیشود ،اشکال ندارد .این مرجع تقلید
همچنین درباره نشان دادن چهره حضرت عباس(ع)
در این سریال ،افزود :نشان دادن چهره ائمهاطهار(ع)
و کسانی که مقام خیلی باالیی دارند ،درست نیست؛
چون فضایل و مناقب آنه��ا در امور روحی و معنوی
اس��ت .این مرجع عالیقدر اف��زود :از آنجایی که این
بزرگواران در جایگاه بسیار باالیی در اذهان مردم قرار
دارند و دوربینها تنها میتوانند جسم را نشان دهند
و قادر نیس��تند روحانیت و معنویت آنان را به تصویر
بکشند ،ممکن است نشان دادن ،شأن و مقام آنها را در
ذهن مردم پایین بیاورد.

بيبيسي :نوه امام
در مراسم  9دی شرکت نکرد

بيبيسي فارسی هم روز گذشته حضور سیدعلی
خمینی در مراسم عزاداری امام زینالعابدین و سالگرد
 9دی را تکذیب کرد .اين رس��انه فتنهگر در مطلبی
که درباره حضور حجتاالسالم سیدعلی خمینی ،نوه
امام خمینی(ره) ،در مراسم سالگرد حماسه  9دی در
مهدیهمنتشرکرده،ویراباسیدحسینخمینیاشتباه
گرفته است .این سایت که در اوج فتنه و همچنین در
زمان سفر رهبر انقالب به قم ،به گونهای رفتار میکرد
که گویا بر همه تحوالت ایران احاطه دارد ،در پوشش
همین واکنش دس��تپاچه هم دچار گاف شد و خبر
داد که دفتر امام خبر حضور سیدحسین خمینی در
مراسم  9دی را تکذیب کرده است.

اعتراض به انگلیس در بستن
حسابهای بانکی «پرستیوی»

محمد سرافراز ،معاون برونمرزی سازمان صدا و
سیما بسته شدن حسابهای «پرستیوی» در کشور
انگلی��س را غیرقانونی دانس��ت و گفت :بانکها حق
ندارند حساب بانکی رس��انهای را که بر اساس قانون
آن کش��ور عمل میکند ،بدون دلیل ببندند .سرافراز
با بیان اینکه بانکها در این باره پاسخ رسمی ندادند،
افزود :فقط بهطور غیرمس��تقیم دلیل ای��ن اقدام را
اینگونه اعالم میکنند که «از باال فشار آوردند» .محمد
سرافراز گفت« :پرستیوی» شرکتی است در لندن
که بر اساس قوانین انگلیس به ثبت رسیده و مطابق
قانون آن کشور نیز فعالیت رسانهای میکند .وی اظهار
کرد :کش��ورهای غربی بویژه انگلیس اقدامات خالف
قان��ون خود را عموما از طری��ق اهرمهای اقتصادی و
بانکی پیگیری میکنند و تاکنون در چند مورد بعضی
از حس��ابهای مربوط به این ش��بکه را در بانکهای
مختلف تعطیل کردهاند .سرافراز به اسناد منتشر شده
از پشت صحنه ارتباطات انگلیس اشاره و خاطرنشان
کرد :مقامات امنیتی انگلیس اش��اره کرده بودند باید
کاری کنی��م که فعالیتهای «پرستیوی» در لندن
تعطیل شود و به نظر میآید اینها به هم ارتباط دارد و
این اقدامات با چنین هدفهایی صورت میگیرد.

احتمال سفر ملک عبداهلل به تهران

روزنام ه الس��فیر از سفر پادشاه عربستان به تهران
در آین��ده نزدیک خب��ر داد .به گزارش ایس��نا ،این
روزنامه لبنانی در گزارش��ی ب��ه نقل از دیپلماتهای
برجسته عربی آورده است ،انتظار میرود ملک عبداهلل
بنعبدالعزیز ،پادشاه عربستان بزودی و در صورتی که
وضعیت جس��می وی اجازه دهد ،به دعوت رس��می
برای سفر به ایران پاسخ گوید .به گفته این منابع ،بعید
نیست با توجه به جو خوبی که بین پادشاهی عربستان
و بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه وجود دارد ،در چند
روز آینده شاهد تحوالت جدی باشیم .این منابع اظهار
کردند :این سفر در حالی است که تهران اعالم کرده
است ملکعبداهلل دوم ،پادشاه اردن اوایل  2011عازم
تهران میشود .درباره سفر ملکعبداهلل به ایران برخی
معتقدند این موضوع میتواند نوعی بازی رسانهای برای
نشان دادن بهبود وضعیت جسمی او باشد .اما بسیاری
کارشناس��ان بر این اعتقادند که پادشاه عربستان در
ماج��رای دادگاه ترور رفیق حریری خواس��تار نوعی
تعامل با ایران است .بر این اساس جمهوری اسالمی
ایران پیش از این خواستار حفظ آرامش در لبنان شده
و اینک اگر عربستان سعودی نیز به پشت پرده دادگاه
حریری پی برده باشد ،میتوان گفت تا حدود زیادی
رای دادگاه حریری به حاشیه میرود.

زندانيان ايراني در قطر آزاد میشوند؟

س��فارت ايران در قطر با انتشار بيانيهاي آخرين
اقدامات و تالشهاي صورت گرفته براي اتباع ايراني
زنداني در اين كشور را كه به اتهام جرائمي چون ورود
غير قانوني و قاچاق مواد مخدر در زندانهاي قطر به
سر ميبرند را تشريح كرد .به گزارش ايرنا ،اين بيانيه
با تاكيد بر پيگيري جدي اين موضوع يادآور ش��ده
است :همه زندانيان ايراني در قطر در سالمت كامل
بس��ر ميبرند و بخش كنسولي سفارت با پيگيري و
دستور ويژه سفير ايران ضمن رسيدگي به وضع اين
زندانيان و تسهيل و تسريع در رسيدگي به اتهامات
آنان ،درصدد فراهم آوردن ش��رايط و س��ازوكارهاي
قانون��ي الزم براي بازگرداندن آنها به ايران به منظور
طي كردن ادامه دوره محكوميتش��ان اس��ت .بيانيه
سفارت ايران تاكيد كرده است :ملموسترين نتيجه
تالشه��ا و تحركات صورت گرفت��ه اين بوده كه در
فاصله كمتر از  2ماه 13 ،نفر از ماهيگيران ايراني كه
به اتهام ورود غيرقانوني به حريم آبي كشور قطر در
زندان بسر ميبردند ،همزمان با روز ملي اين كشور
مورد عفو امير قطر قرار گرفتند و آزاد شدند.

