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 تغيير نام يك خيابان به نام 
جان باختگان كهريزك

يكي از خانواده هاي كشته شدگان كهريزك براي تغيير 
نام يك خيابان به اسم اين كشته شده درخواست داده است. 
به گزارش خبرآنالين خانواده محمد كامراني درخواست 
خود را جهت نامگذاري خيابان خوارزمي واقع در خيابان 
مالصدرا به نام اين ش��هيد به بنياد ش��هيد داده و خسرو 
علي ياري معاون رئيس سازمان و رئيس منطقه تهران اين 

درخواست را به شهرداري منطقه 3 ارسال كرده است.

سومين ديدار رضايي با ارضي
محس��ن رضايي سه شنبه ش��ب براي س��ومين بار در 
مجلس حاج منصور ارضي ش��ركت كرد.  به گزارش عصر 
اي��ران، رضايي پيش از اين يك بار در ش��ب ش��ام ميالد 
حضرت مهدي)عج( در بيت الزهرا و بار ديگر در شب اول 
ماه رمضان در مس��جد ارك و در سخنراني منصور ارضي 

شركت كرده بود.

درخواست انتقال وزارت ارشاد به مشهد
عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوي از درخواست 
نمايندگان اين استان مبني بر انتقال وزارت ارشاد از پايتخت 
به مش��هد خبر داد. محمدعلي رضايي به فارس گفت: به 
لحاظ جايگاه معنوي و مذهبي كه مش��هد در بين س��اير 
استان هاي كشور دارد، از اين رو بهترين گزينه نمايندگان 
خراسان براي انتقال وزارتخانه ها به پايتخت معنوي ايران 

وزارت فرهنگ و ارشاد اعالم شده است.

بذرپاش مي رود يا مي ماند
س��ايت مش��رق از رفتن مهرداد بذرپاش از س��ازمان 
مل��ي جوانان خبر داد. مش��رق اعالم كرد: »ش��نيده ايم 
مهرداد بذرپاش از س��ازمان ملي جوانان خواهد رفت. به 
وي پيش��نهاد سفارت داده ش��ده اما وي از پذيرفتن آن 

خودداري كرده است.«

ديدار دو مرجع تقليد در مشهد
آيت اهلل صافي و آيت اهلل شبيري با يكديگر ديدار كردند. 
در هفدهمين ش��ب ماه مبارك رمضان آيت اهلل صافي 
در محل اقامت خود در مش��هد مق��دس ميزبان آيت اهلل 

شبيري زنجاني بود.

نماينده مجلس هرمي
سايت مشرق از گرفتار شدن يك نماينده مجلس در تور 
شركت هاي هرمي خبر داد. مشرق نوشت: »شنيده شده 
يكي از نمايندگان مجلس هم در تور ش��ركت هاي هرمي 
گرفتار شده و عالوه بر سرمايه خود، سرمايه نزديكانش را 

هم به تاراج اين شركت ها داده است.«

حسينيان مرخص شد

روح اهلل حسينيان از بيمارستان مرخص شد. به گزارش 
فارس نماينده تهران و رئيس كميسيون سياست داخلي 
و امور ش��وراهاي مجلس كه 9 روز پيش به دليل عارضه 
قلبي در يكي از بيمارس��تان هاي تهران بستري شده بود، 

سه شنبه از بيمارستان مرخص شد.

احمدي نژاد در صدر سياستمداران
بر اساس يك نظرسنجي احمدي نژاد در صدر بهترين 
سياس��تمداران جهان قرار گرفت. به گزارش ايرنا، نشريه 
فوكوس در يك نظرس��نجي از خوانندگان خود خواسته 
اس��ت بهترين سياس��تمداران را با دادن نم��ره به نحوه 
هدايت، توانايي مذاكرات، سخنراني و اعتبار آنان انتخاب 
كنند كه در جمع بندي اين نمرات محمود احمدي نژاد با 
كس��ب 6931 راي از 35 ه��زار و 347 راي در صدر اين 

رده بندي قرار گرفت.

قذافي 500 دختر ايتاليايي را 
به اسالم دعوت كرد

قذافي رهبر ليبي ابراز اميدواري كرد اسالم، دين كل 
اروپا ش��ود. به گزارش عصرايران قذافي كه به مناس��بت 
س��الگرد امضاي توافقنامه دوستي ميان ليبي و ايتاليا در 
س��فر رس��مي در رم به س��ر مي برد در نشستي با حضور 
500 نفر از زنان و دختران جوان ايتاليايي درباره اس��الم 
س��خن گفت و نظر خود را در مورد اينكه اسالم دين كل 

اروپا باشد، مطرح كرد. 

كوچك زاده تكذيب كرد
مه��دي كوچ��ك زاده اظهاراتش را درب��اره »صيغه« و 
»خجالت كش��يدن« تكذيب كرد. بنا بر گزارشي كه فرارو 
منتشر كرده، كوچك زاده نماينده تهران اظهارات منتسب 
ب��ه خود را در ش��رايطي رد كرد كه گويا از دس��ت برخي 
رسانه ها كه توضيحات وي را منتشر نكرده بودند عصباني 
بوده و كار اين رسانه ها را به كار عده اي بي شباهت ندانست. 
وي به اين سايت گفته است: »شما اگر مسلمانيد چرا مثل 
قوم يهود حرف را تحريف و تقطيع مي كنيد؟ من گفته ام 
هر كس خجالت مي كشد من خجالت نمي كشم كه حكم 
رس��اله را در حد فهم خودم در اينجا معنا كنم. و با كمال 
تاسف شما در مطلبي كه نوشته ايد عبارت »كه حكم رساله 
را در حد فهم خودم در اينجا معنا كنم« را حذف كرده ايد. 
براي رد اتهام عمل مشابه يهود اين نظر را منعكس كنيد. 

ببينيم و تعريف كنيم.«

بازداشت رئيس ستاد انتخابات رضايي
مهر از دستگيري رئيس ستاد انتخاباتي محسن رضايي 
خبر داد. بنابر اين گزارش حميد حسن زاده رئيس شوراي 
شهر اهواز و رئيس ستاد انتخاباتي محسن رضايي در استان 

خوزستان، در اهواز بازداشت شده است.

درگذشت برادر سيدكمال خرازي
س��يدناصر خرازي برادر دكتر س��يدكمال خرازي رئيس 
ش��وراي راهبردي روابط خارجي دار فان��ي را وداع گفت. به 
گ��زارش مه��ر، ناصر خرازي ب��رادر وزير امور خارجه س��ابق 
كش��ورمان سه ش��نبه به رحمت ايزدي پيوست. مراسم ختم 

اين مرحوم ديروز در مسجد الغدير برگزار شد.

انتشار مجدد روزنامه انديشه نو
روزنامه انديش��ه نو بار ديگر منتشر خواهد شد. به گزارش 
ايلنا، علي حسيني سخنگو و رئيس دفتر سياسي حزب اسالمي 
كار يكشنبه شب، در جريان برگزاري مراسم افطاري اين حزب از 
انتشار مجدد روزنامه انديشه نو خبر داد. اين روزنامه با اعتراض 

وزارت ارشاد و هيات نظارت بر مطبوعات متوقف شده بود.

گ�روه سياس�ي: پس از آنكه مس��اله نماين��دگان ويژه 
رئيس جمهوري در امور بين الملل از س��خنگوي وزارت امور 
خارجه مورد سوال قرار گرفت و او به نحوي جواب داد كه نه 
سيخ بسوزد و نه كباب اين سوال دوباره مورد توجه اصحاب 
رسانه قرار گرفت تا از رامين مهمانپرست بپرسند. اما وي باز 
با اينكه به گونه اي جواب داد كه كسي از وي ناراحت نشود 
اما محتواي كالمش با هميشه كمي تفاوت داشت. در جلسه 
سه ش��نبه گذشته رامين مهمانپرست با نمايندگان رسانه ها، 
يكي از خبرنگاران با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبري در 
خصوص سياست خارجي از سخنگوي وزارت خارجه پرسيد 
آيا انتصاب نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مناطق مختلف 
مصداق موازي كاري در سياس��ت خارجي نيست؟ كه رامين 
مهمانپرس��ت در اين باره گفت:  »مس��ائل مربوط به سياست 
خارجي كاماًل روش��ن است و فرمايشات مقام معظم رهبري 
به خوبي خطوط اصلي كار را روشن كرد.« اما شايد حرف دل 
وزارت خارجه را در اين جمله به نحوي عنوان كرد: »رويه و 
روحيه آقاي متكي اين گونه است كه اگر  نظراتي داشته باشد 
ترجي��ح مي دهد در درون خانواده دولت نظرات خود را بيان 
كند و ان شاءاهلل بهترين تصميم اخذ خواهد شد. تالش است 
سياس��ت خارجي با قدرت تمام به حركت خود ادامه دهد.«

مهمانپرس��ت به س��وال ديگري كه ب��ه نحوي در همين 
چارچ��وب م��وازي كاري مي گنجد پاس��خ داد. وي در مورد 
اظه��ارات بقاي��ي در رابطه ب��ا موضوع بي��ن ارامنه و دولت 
عثماني گفت:  متاس��فانه خبري كه منعكس شد، دقت كافي 
در آن ب��ه كار گرفته نش��ده بود و مطلبي را در رس��انه هاي 
كشورهاي همسايه به وجود آورد كه بالفاصله توسط معاون 
رئيس جمهور و دفتر ايش��ان تصحيح شد و ايشان اشاره كرد 
مطلبي كه از طرف وي نقل شده، به اين شكل درست نبوده 
و به موضع گيري خاصي در اين زمينه اش��اره نداشته است.  
سخنگوي وزارت خارجه تصريح كرد: هيچ تغييري در مواضع 
جمهوري اس��المي نسبت به مس��اله اي كه به آن اشاره شد، 
اتفاق نيفتاده است. انتشار اين خبر بدون دقت و رعايت نكات 
ظريف خبري بود و فكر مي كنم با تصحيحي كه توسط دفتر 

معاون رئيس جمهور صورت گرفته،  حل ش��ده اس��ت.
ام��ا مس��اله جال��ب توجه ديگ��ري نيز در جلس��ه اخير  
س��خنگوي دستگاه ديپلماس��ي ايران به وجود آمد و آن هم 
انتقاد رامين مهمانپرست نسبت به يكي از رسانه ها بود. وي در 
اين باره گفت: »توهين به مقامات ساير كشورها و به كار بردن 
كلمات نادرست مورد تاييد نظام جمهوري اسالمي نيست. ما 
سياست ها، رفتارها و اظهارات مقامات ساير كشورها را نقد و 
اعتراض مان را به آن اعالم مي كنيم و خواستار تجديد نظر در 
نحوه برخورد آنها هس��تيم، ولي فكر نمي كنيم به كار بردن 

كلمات اهانت آميز و نادرست كار درستي باشد.« 
مهمانپرس��ت اضافه كرد: »رسانه هاي ما بايد دقت كنند. 
مزيت جمهوري اسالمي ايران و برتري رسانه هاي ايران نسبت 
به برخي رسانه ها، رعايت اصول اخالقي و كرامات انساني است 
كه به صورت گسترده در دستور كار آنها قرار دارد و مراعات 
مي شود. اميدواريم همه رسانه ها توجه داشته باشند. مي شود 
سياس��ت هاي غلط و خصمانه كشورها را به خوبي نقد اما از 

به كار بردن كلمات اهانت آميز خودداري كرد.« 
اي��ن روزها در عرص��ه بين الملل مهم ترين مس��اله، خبر 
خروج نيروهاي امريكا از عراق است؛ خبري كه اوباما با يك 
پيام  رس��ماً وقوع آن را اعالم كرد. اين مساله نيز با واكنش 
وزارت خارجه ايران مواجه ش��د. رامين مهمانپرست در اين 
مورد گف��ت: »اظهارات مقام��ات امريكاي��ي و اقدامات آنها 
همچنان با تناقض روبه روس��ت. اينك��ه تظاهر و بزرگنمايي 
مي ش��ود كه اين نيروها در حال ترك عراق هس��تند، بيشتر 
به مس��ائل و حوادث آينده داخ��ل امريكا و انتخاباتي كه در 
پيش اس��ت مربوط مي شود. سخنگوي وزارت خارجه اضافه 
ك��رد: حضور نيروهاي امريكايي به طور گس��ترده در داخل 
عراق به بهانه هاي مختلف از جمله آموزش نيروها بحث قابل 
قبولي نيس��ت و نشان مي دهد كه آنها اقدام جدي در خروج 
نيروهايش��ان از كشور عراق انجام نداده اند و دنبال نكرده اند. 
مهمانپرس��ت حض��ور نيروهاي خارج��ي در منطقه را به 
نف��ع ملت هاي منطقه ندانس��ت.  از س��وي ديگر س��فرهاي 
آتي مقامات مختلف كش��ور نيز از فرازهاي نشس��ت خبري 

سه شنبه سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشور بود. سخنگوي 
وزارت خارجه ايران با بيان اينكه برنامه سفر احمدي نژاد به 
پاكس��تان براي بررس��ي نزديك ابعاد فاجعه سيل در دستور 
كار قرار دارد، گفت: »هر زمان ش��رايط سفر آماده شود، اين 
كار انجام خواهد شد.« يكي از خبرنگاران به اخبار مطرح شده 
درباره لغو س��فر محمود احمدي نژاد به پاكستان اشاره كرد 
كه مهمانپرس��ت با بيان اينكه برنامه س��فر رئيس جمهور به 
پاكستان براي بررسي نزديك ابعاد فاجعه سيل در دستور كار 
قرار دارد، خاطرنشان كرد: هر زمان شرايط سفر آماده شود، 
اين كار انجام خواهد شد.  ديگر مسافر تهران در آينده نزديك 
طبق گفته هاي مهمانپرس��ت متكي است و مقصد وي قاهره 
اس��ت كه اين روزها روابط ايران و اين كشور دوباره دارد به 
سمت تاريكي قدم برمي دارد چرا كه اين كشور اجازه ساخت 
فيلمي را صادر كرده اس��ت كه در فيلمنامه آن توهين هايي 

به بنيانگذار انقالب ايران ديده مي ش��ود.
سخنگوي وزارت خارجه درباره نشست تروئيكاي جنبش 
عدم تعهد )ايران، مصر و كوبا( با حضور وزراي خارجه س��ه 
كشور، با بيان اينكه مشورت ها و رايزني ها بين اعضاي تروئيكا 
براي برنامه هاي بعدي جنبش عدم تعهد و تحرك بيشتر آن 
در نظر گرفته شده، خاطرنشان كرد: احتماالً قبل از اجالس 
مجمع عمومي س��ازمان ملل اين نشست برگزار خواهد شد. 
وي با بيان اينكه پيشنهاد اين بود كه نشست مذكور در تهران 
يا قاهره برگزار ش��ود، اظهار داشت: با توجه به رياست مصر 
و جنبش عدم تعهد ممكن است اين نشست در قاهره انجام 
شود.  رامين مهمانپرس��ت همچنين در مورد گفت وگوهاي 
بين سران اسرائيل و دولت خودگردان فلسطين نيز  نظرات 
خود را گفت و  پيش بيني كرد: به نظر نمي رسد اين موضوع 
جديدي باش��د و توفيقي هم داشته باشد.  وي توجه به حل 
مش��كل فلس��طين را نيازمند ريشه يابي مش��كالت موجود 
دانس��ت و افزود: بايد براي حل اين معضل منطقه اي تكليف 
آن پديده اي كه به وجودآورنده اين مشكل است، روشن شود. 
سخنگوي وزارت خارجه تصريح كرد: تا زماني كه حقوق 
ملت فلسطين به آنها بازگردانده نشود و سرزمين فلسطين به 
ساكنان واقعي آن سپرده نشود، اين مساله حل نخواهد شد. 
اما مثل هميش��ه موضوع هس��ته اي نيز بخشي از زمان 
نشس��ت خبري مهمانپرست را به خود اختصاص داده بود. 
رامين مهمانپرس��ت با ذكر اينكه هنوز زمان مذاكرات ايران 
و غ��رب در قال��ب گروه وين و 1+5 مش��خص نيس��ت، در 
خصوص س��اخت تاسيسات جديد هسته  اي اظهار داشت: ما 
اع��الم كرديم برنامه هاي بلندمدت��ي در اين زمينه داريم و 
همه اين برنامه ه��ا در جهت اهداف صلح آميز با همكاري و 
هماهنگي آژانس بين المللي انرژي اتمي و زير نظر بازرسان 
آژانس صورت خواهد گرفت.  وي ادامه داد: داشتن رآكتور 
تحقيقات��ي جدي��د موضوعي اس��ت كه با توج��ه به قدمت 
فعالي��ت رآكت��ور تحقيقات��ي تهران در دس��تور كار بوده و 
پي��ش از اين نيز اعالم ش��ده بود. در آين��ده ما بايد به فكر 
ساخت رآكتورهاي تحقيقاتي جديد و همچنين نيروگاه هاي 
برق هس��ته اي در كشور باشيم. مهمانپرس��ت با بيان اينكه 
برنامه ها بر اس��اس روال طبيعي خود دنبال مي شود، اظهار 
داش��ت: آژانس بين المللي انرژي اتمي در جريان برنامه هاي 

ما قرار خواهد گرفت. 

گروه سياس�ي: ويژه برنامه س��ي و دومين سالگرد ربوده 
ش��دن امام موس��ي صدر با عنوان طلوع ناتمام دوشنبه ش��ب 
گذشته و با حضور روشنفكران، فعاالن سياسي، روزنامه نگاران 
و دانش��جويان در سالن اجتماعات حسينيه ارشاد برگزار شد. 
به گزارش »ش��رق« در اين مراس��م كه تا پاسي از شب ادامه 
داش��ت هادي خانيكي استاد دانش��گاه با اشاره به اينكه نسل 
ما وامدار امام موس��ي صدر است، گفت: »نسل ما وامدار امام 
موس��ي صدر اس��ت و اين وامدار بودن به اين خاطر است كه 
به رغ��م عدم مفاهيمي مانند جامعه مدني در گفتمان انقالبي، 
ايشان از اين مفاهيم سخن مي گفت.« وي افزود: »در حالي امام 
موسي صدر از اين مفاهيم در سخنان شان استفاده مي كردند 
كه معموالً در دوران پساانقالب اين موضوعات مطرح مي شود و 
از اين نظر حلقه وصل امام موسي صدر و شريعتي همين مساله 
است.«  استاد علوم ارتباطات دانشگاه عالمه در ادامه با اشاره 
به اينكه امام موسي صدر توانست يك جامعه  مدني شيعي را 
در لبن��ان احي��ا و تقويت كند و اين جامعه را از يك طايفه به 
يك جامعه  اس��المي و سپس به يك جامعه  انساني ارتقا دهد، 
خاطرنش��ان كرد: »امام موسي صدر در جريان فرآيند احيا و 
تقويت جامعه  مدني ش��يعي در لبنان، سه مرحله را طي كرد؛ 
او توانس��ت ش��يعه را به عنوان بخشي حذف نشدني در لبنان 
نگه دارد و با كاهش آس��يب ها، آن را به نيروي محركه اي در 

منطق��ه تبدي��ل كن��د.« 
خانيكي با بيان اينكه امام موسي  صدر از طريق فعاليت هاي 
اجتماعي و تقويت پايگاه هاي مدني راه ش��يعيان را به س��وي 
پارلم��ان هم گش��ود، گف��ت: »او راه را از سياس��ت آغاز نكرد، 
همان گونه كه نظير آن را در تركيه مي بينيم كه جريان اسالمگرا 
راه خود را از به دست آوردن شهرداري ها آغاز كرد و سرانجام 

توانست دولت را به دست آورد.«
 او ب��ا بيان اينكه س��رمايه فرهنگ��ي و اجتماعي مي تواند 
سرمايه هاي فيزيكي و اقتصادي را مورد استفاده قرار دهد، ادامه 
داد: »س��رمايه فرهنگي ماهيت جمعي دارد. امام موسي  صدر 
توانست در اين چارچوب روابط آسيب ديده ميان شهروندان را 
ترميم كند و بر پايه س��رمايه فرهنگي و اجتماعي س��ه گام را 
بردارد؛ اول اينكه به عنوان يك روشنفكر  پذيرفت كه نمي خواهد 
روش��نفكرانه حرف بزند و مي خواهد آس��تين را باال بزند و كار 

كند.« خانيكي افزود: »گام دوم امام موسي  صدر حركت به سوي 
دفاع از حقوق شيعيان است زيرا تا آن زمان از ميان حدود 15 
طايفه فقط ش��يعيان نهادي براي دفاع از خود نداشتند كه در 
همين راستا ايشان مجلس اعال را تاسيس كرد كه محلي براي 
طرح مطالب آنها ش��د. در عين حال ايشان حركت هايي مانند 
نافرماني مدني همچون بس��تن فرودگاه ها و تظاهرات هاي 70 
ه��زار و 150 هزارنفره را ترتيب داد كه در نهايت باعث نگراني 

دولت لبنان و  پذيرش برخي خواسته هاي آنها شد.«
   اين استاد دانشگاه گام سوم امام موسي  صدر را تاسيس 
نهادهاي سياسي مانند جنبش امل ذكر كرد و افزود: »امروز هم 
اين نقطه قوت را در لبنان مي بينيم كه بين سياست، فرهنگ، 
جامع��ه، علم و... پيوند وجود دارد در حالي كه در جوامع ديگر 
اين گونه نيس��ت.« خانيكي با اش��اره به اينكه امام موسي صدر 
آزادي را در حد بزرگي مي دانست و معتقد بود كسي مي تواند 
آن را محدود كند كه كافر باشد، گفت: »از نظر او آزادي عين 
حق اس��ت و حدي بر آن نيس��ت. دليل موفقيت امام موس��ي 
 صدر اين اس��ت كه او به جاي »ديوار«، »پل« بود و وصيت او 
به همگان نيز همين بود زيرا بي »پل« نرسد جهان به آزادي و 

عش��ق.« اين اس��تاد دانشگاه در پايان  به ذكر خاطراتي از امام 
موسي صدر پرداخت.

سوسن شريعتي فرزند علي شريعتي نيز در اين مراسم، امام 
موسي صدر را فردي ذي نفوذ، محبوب و داراي يك كاريزماي 
دلپذير انس��اني دانس��ت. او به بيان خاطرات��ي از مواجهه  خود 
با امام موس��ي صدر در دوران درگذش��ت شريعتي پرداخت و 
تصريح كرد: »رفتار امام موس��ي صدر بسيار غيركليشه اي بود 
و يك كاريزماي دلپذير انساني و دوست داشتني داشت. تالش 
او ب��راي روحي��ه دادن به من و خواهرم كه با مرگ پدر مواجه 

بوديم، بسيار تالش انساني بود.« 
فرزند شريعتي با بيان اينكه اولين مواجهه من با امام موسي 
صدر در بدو ورود به بيروت پس از درگذشت شريعتي بود، افزود: 
»وقتي در آنجا ديدم فرودگاه بيروت به واسطه  حضور امام موسي 
صدر قرق ش��ده است، متوجه ش��دم او فردي ذي نفوذ است.«  
شريعتي با اشاره به برخورد مردم با امام موسي صدر در اماكن 
عمومي، خاطرنشان كرد: »اين برخوردها نشان مي داد كه او در 
ميان مردم لبنان محبوبيت دارد.« شريعتي در ادامه به سخنراني 
امام موس��ي صدر در مراسم اربعين پدرش اشاره كرد و افزود: 

»او در اين سخنراني، جهاني به نام جهان چهارم را معرفي كرد 
و گفت ما، شريعتي و برخي افراد ديگر در تالشيم آنچه را كه 
نامش جهان سوم است به جهان چهارم تبديل كنيم و اين جهان 
در واقع در جس��ت وجوي راه حل هايي دروني و خودويژه براي 
خروج از بن بست هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي 
خواهد بود.« او گفت: »امام موسي صدر معتقد بود قبل از هر 
كاري براي ارتقاي س��طح جامعه بايد ابتدا ش��كم افراد را سير 
كرد و به آنها نان داد.« او  با اش��اره به ماجراي هماهنگي امام 
موسي صدر با معاون كليددار زينبيه براي دفن پيكر شريعتي 
تاكيد كرد: »او مي دانست با چه زباني مي توان كارهايي بزرگ 
انج��ام داد.  اگ��ر به پرونده  فرداي اربعين ش��ريعتي نگاه كنيم 
مي بينيم امام موس��ي صدر قادر به تصميم گيري هاي قاطع در 

بزنگاه هاي خاص بود.« 
در ادامه بزرگداش��ت س��ي و دومين س��الروز اسارت امام 
موس��ي صدر، مهدي فرخيان از اعضاي موسس��ه امام موس��ي 
صدر در س��خناني با بيان مولفه هايي از ش��خصيت امام موسي 
 صدر، مانند برخورداري از ارتباطات گس��ترده، تشكيل مجلس 
اعالي ش��يعيان، جنبش امل، مراكز بهداشتي، ارتقاي جايگاه 
اجتماعي شيعيان در طول 20 سال، محبوبيت نزد هنرمندان، 
سياس��تمداران و مردم و... اظهار داش��ت: »امام موس��ي صدر 
از خانواده مش��هوري بود و به علوم دانش��گاهي و حوزوي نيز 
آش��نايي همزمان داش��ت. او همچنين داراي ه��وش فراوان، 
خالقيت، درك مقتضيات زمان، برقراري نس��بت ميان س��نت 
و تج��دد، اعتقاد به كار تش��كيالتي و تحمل آراي ديگران بود 
 ام��ا همه اينه��ا بخش كوچكي از داليل اين موفقيت اس��ت.« 
او با بيان اينكه امام موس��ي  صدر هيچ گاه منصب رسمي اي در 
دولت لبنان نداشت، اما آنقدر نفوذ داشت كه اختالفات سوريه 
و مص��ر، اختالفات مقاومت فلس��طين و دولت مصر و... را حل 
كن��د، تصريح كرد: »چيزي كه باعث ش��د امام موس��ي صدر، 
»امام« شود »اخالق مدار« بودن ايشان است. وي هنگام تاسيس 
مجلس اعال، مخالفان زيادي داشت اما به خاطر نوع رفتاري كه 
با آنها داش��ت، توانس��ت اين كار را انجام دهد. اين گونه اخالق 
در تاس��يس جنبش امل و نيز كس��ب حمايت حدود 190 نفر 
از انديش��مندان عمدتاً مس��يحي موثر بود. ايشان همچنين در 

برخورد با سياستمداران عرب با اخالق بود.«

منوچه��ر متكي در گفت وگ��وي اختصاصي با هفته نامه 
آلماني اش��پيگل به موضوع سرنوش��ت س��كينه آشتياني، 
پيامدهاي تحري��م غرب و نيز خطر حمله نظامي به ايران 
پرداخت. به گزارش ايسنا وزير امور خارجه درباره سكينه 
محمدي آش��تياني اظهار داش��ت: ش��ما متعلق به كشوري 
هس��تيد ك��ه ميليون ها نف��ر را در يك جن��گ ظالمانه به 
قتل رسانده است و حاال داريد در مورد حقوق بشر با من 
صحبت مي كنيد؟ متكي افزود: البته ما طبعاً مي توانيم در 
فضايي مسالمت آميز و دوستانه در مورد حقوق كشورهاي 
مختل��ف با هم بحث كنيم. وي با اش��اره به اينكه در دين 
اس��الم چارچوب خاص و تعيين ش��ده اي براي مجازات ها 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: با اين حال در 
اي��ران، م��ا در خصوص مجرماني ك��ه مجازات مرگ براي 
آنها تعيين مي ش��ود با حساس��يت خاص��ي رفتار مي كنيم 
زيرا اسالم ارزش و منزلت خاصي براي زندگي انسان قائل 
است. وزير امور خارجه كشورمان به آيه اي از قرآن )كريم( 
اشاره كرد و افزود: هر كه بنده اي را به قتل رساند، گويي 
كل بش��ريت را به قتل رس��انده و هر ك��ه جان بنده اي را 
نجات دهد، انگار جان كل بش��ر را نجات داده اس��ت. وي 
در پاس��خ به سوالي درباره آنچه هفت پرونده سنگسار در 
ايران عنوان ش��د، گفت: من نمي توان��م اين عدد را تاييد 
كن��م اما به هر تقدي��ر اين عدد معن��اي ديگر نيز دارد و 
آن اينك��ه اي��ن نوع مجازات در زمره مجازات هاي بس��يار 
نادري اس��ت كه در ايران رخ مي ده��د. وزير امور خارجه 
اي��ران تصري��ح كرد: در حال حاض��ر گروه هاي خاصي در 
حال ايجاد اين اتهاماتند و غرب بايد مراقب باشد و اجازه 
ندهد از سوي اين گروه ها و افرادي كه خدشه وارد كردن 
ب��ه اعتبار ما را دنبال مي كنند به اش��تباه افتد. وي ادامه 
داد: بس��ياري از اي��ن قبيل اتهام��ات در ارتباط با پرونده 
)سنگس��ار آش��تياني( تهيه و گزارش شده اند. وي در عين 
ح��ال در خصوص قريب الوقوع بودن اجراي حكم س��كينه 
محمدي آش��تياني گفت: پرونده آش��تياني چندين س��ال 
اس��ت كه در حال پيگيري اس��ت و تا به حال نيز به عمد 
هيچ اقدام��ي در خصوص اجراي حكم اين پرونده صورت 
نگرفته اس��ت اما مبارزه اي كه در مورد اين پرونده به راه 
افتاده، متوجه آن دس��ته از افرادي اس��ت كه با كمك به 
برخي سياس��تمداران و رس��انه هاي اروپايي در حال يك 
بازي متقلبانه اند. متكي با اش��اره به اينكه هم اكنون ما به 
اطالعات بيش��تري در خصوص بازيگران پش��ت پرده اين 
بازي دس��ت يافته ايم، افزود: چرا هر وقت ش��ما در مورد 
افغانس��تان صحب��ت مي كنيد ب��ه قربانياني ك��ه نيروهاي 
خارجي مس��تقر در آن كشور آنها را از بين برده اند، اشاره 
نمي كنيد؟ وي با تاكيد بر اينكه تعداد بي ش��ماري از اين 
قرباني��ان در نتيجه ماموريت ه��اي نظامي اين نيروها جان 
خود را از دس��ت داده اند خطاب به خبرنگار اين هفته نامه 
آلماني تصريح كرد: شما نخست با اشاره به اين پرونده مرا 
به چالش مي كشيد و بعد ما را با افغانستان مقايسه مي كنيد؟
وزي��ر امور خارجه اي��ران با بيان اينك��ه او يك قاضي 
نيست و پرونده آشتياني به رسيدگي هاي قضايي بيشتري 
ني��از دارد، افزود: هنوز تصميم نهاي��ي در مورد او گرفته 

نشده است.

وي در پاسخ به سوالي درباره آنچه مقايسه تعداد افراد 
اعدام شده در ايران در س��ال گذشته با چين كه جمعيتي 
20 برابر بيش از ايران دارد، عنوان ش��د، گفت: ش��ما بايد 
موقعي��ت ما را درك كنيد. ايران در منطقه اي واقع ش��ده 
اس��ت كه تجارت م��واد مخدر در آن رونق دارد. گرچه ما 
جنايت��كاران را ب��ه موجب قوانين و حق��وق خود محاكمه 
و محك��وم مي كني��م اما با آنها به ش��يوه اي عادالنه رفتار 
مي ش��ود. وزير خارجه با اش��اره به اينكه بيشتر جرم هاي 
صورت گرفته متوجه اين گروه اس��ت، خاطرنشان كرد: به 
همين علت اس��ت كه ما بايد موضعي س��خت و قاطع در 

برابر اين جنايات داشته باشيم.
متكي افزود: تا به حال بالغ بر چهار هزار افس��ر پليس 
و س��رباز در مبارزه ب��ا دالالن مواد مخدر در كش��ورمان 

كشته شده اند.
متك��ي ادامه داد: اين را هم فراموش نكنيد كه ما خط 
مقدم مبارزه با مواد مخدر هس��تيم؛ ضمن آنكه با اين كار 
ما از جوانان و ملت ش��ما نيز حمايت مي كنيم. چون آلمان 
يك��ي از بازارهاي هدف تجارت مواد مخدر اس��ت. وي در 
پاسخ به سوال خبرنگار اشپيگل كه پرسيد اين تنها جانيان 
)مواد مخدر( نيستند كه در ايران اعدام مي شوند، گفت: در 
ايران هيچ كس به علل سياسي اعدام نشده است و شما هم 
مدرك��ي دال بر اثبات اين ادعا در اختيار نداريد. متكي در 
ادامه اين مصاحبه كه با سواالت خبرنگار اشپيگل به مسائل 
هس��ته اي ايران رس��يده بود با تاكيد ب��ر اينكه طرف هاي 
مذاكره در اين گروه فرانسه، روسيه، امريكا، ايران و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي اند، اظهار داشت: البته پيشنهادهايي 
نيز براي ورود دو كش��ور تركي��ه و برزيل به اين مذاكرات 
مطرح ش��ده است. ما مايليم با گروه به اصطالح »وين« در 
خصوص تبادل س��وخت هس��ته اي مذاكره كنيم. در واقع 
م��ا اورانيوم ضعيف غني  ش��ده را در برابر دريافت س��وخت 
غني ش��ده 20 درصد مورد نياز رآكتور تحقيقاتي )پزشكي( 

تهران تحويل خواهيم داد.
وي در واكن��ش به اينكه چرا ش��ما تاكنون در ارتباط 
با حل مناقش��ه اصلي كه همان مساله غني سازي اورانيوم 
اس��ت هي��چ تمايل��ي از خود نش��ان نداده اي��د، گفت: ما 
عالقه مند به مذاكره ايم منتها نخس��ت بايد س��اختار گروه 
1+5 كه تركيبي از پنج عضو دائم ش��وراي امنيت سازمان 
مل��ل به همراه آلمان اس��ت، تغيير كند. وزير امور خارجه 
اي��ران ب��ا بيان اينك��ه كش��ورهاي ديگر نيز باي��د به اين 
گ��روه افزوده ش��وند، گفت: در آن ص��ورت مي توان گفت 
ك��ه مذاك��رات مي تواند با س��اختاري جديد ب��ار ديگر از 

سر گرفته شود.
وي در واكن��ش ب��ه آمادگي رئيس جمه��ور ايران براي 
مذاكره مس��تقيم و مس��تقل با رئيس جمهور امريكا گفت: 
آق��اي احمدي نژاد از اراده خود براي گفت وگوي عمومي با 
آق��اي اوباما )رئيس جمه��ور امريكا( خبر داده كه البته اين 
گفت وگ��و كاماًل با مذاكرات رس��مي مي��ان امريكا و ايران 
كه رهبر انقالب ايران مخالفت خود را با آن ابراز داش��ته، 
متفاوت است. خبرنگار اين هفته نامه چاپ آلمان در سوالي 
ديگر پرس��يد: به نظر شما ايران در حال وقت كشي نيست، 
به خصوص اينكه شما به خوبي مي دانيد خطر بالقوه حمله 
نظامي عليه تاسيس��ات اتمي شما نيز محتمل است؟ متكي 
هم در پاسخ اين سوال گفت: اما شما نمي توانيد به حقوق 
يك كش��ور بي اهميتي كنيد و س��پس او را به سازش وارد 
كنيد. وزير امور خارجه با اشاره به اينكه ما مصمم به دفاع 
از حقوق خود هس��تيم، تاكيد كرد: هر كس به ايران حمله 
كند از كرده خود پش��يمان خواهد ش��د. وي در واكنش به 
اينك��ه اكنون تماس ه��اي فزاينده اي ب��راي حمله نظامي 
اسرائيل به تاسيس��ات اتمي ايران بدون موافقت واشنگتن 
وجود دارد، گفت: اس��رائيل سال هاس��ت در اين باره حرف 
زده است. وزير امور خارجه با اعالم اينكه رژيم صهيونيستي 
دقيق��اً مي دان��د كه در ص��ورت حمله چه سرنوش��تي در 
انتظارش خواهد بود، ابراز داشت: در واقع اين رژيم با اين 
حمل��ه موجوديت خود را ب��ه خطر خواهد انداخت. وي در 
پاس��خ به اينكه آيا شما نيز به اسرائيل حمله خواهيد كرد، 
تصري��ح كرد: من فقط گفتم كه چه اتفاقي رخ خواهد داد.

جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه:

نبايد ابعاد مثبت شخصيت ها 
زير سوال برود

ب��ه گزارش مهر، حجت االس��الم مجتبي ذوالنور ش��امگاه 
دوش��نبه در مراس��م اختتاميه مرحله نخس��ت طرح ضيافت 
انديش��ه كه در دانشگاه قم برگزار شد در پاسخ به سوال يكي 
از دانش��جويان در مورد علت حمايت احمدي نژاد از اسفنديار 
رحيم مش��ايي اظهار داشت: حداقل بنده نه دليلي براي توجيه 
ك��ردن توضيح��ات رئيس جمه��ور دارم و ن��ه ق��درت آن را، 
مي خواهيم ابرو را درست كنيم ولي چشم او را كور مي كنيم.

به مشايي و توجيهات احمدي نژاد معترضيم
وي با بيان اينكه ما هم نسبت به موضوع مشايي و توجيهات 
احمدي نژاد معترض هس��تيم، تصريح كرد: احمدي نژاد تعلق 
خاطر در حد ش��يفتگي با مش��ايي دارد و اين جور نيست كه 

ارتباط آنها معمولي و قابل بريدن از هم باشد.
ذوالن��ور به تالش برخي افراد براي توجيه رئيس جمهور از 
رفتارهاي مشايي اشاره كرد و افزود: بزرگاني تالش كردند كه 
اين موضوع را رفع كنند اما نتيجه نداشت و ما هم بهتر است 
خيلي هم وقت خودمان را صرف مسائلي كه نتيجه ندارد، نكنيم. 
جانشين نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
با بيان اينكه ماجراي مشايي ظرفيتي نيست كه بحث اول كشور 
باشد، اظهار داشت: كساني كه نسبت به مشايي معترض هستند 
را مي توان در چند دسته تقسيم كرد كه يكي از اين دسته ها 
مراجع تقليد، ديگري دلس��وزان و دسته سوم عده اي هستند 
كه دلسوز نيستند بلكه شبيه مگس هايي هستند كه به دنبال 

زخم هايي هستند تا روي آن بنشينند.
وي ادامه داد: دس��ته س��وم كساني هستند كه هميشه به 
دنبال تضعيف نظام، دولت و احمدي نژاد هس��تند و حاال دايه 
مهربان تر از مادر شدند و هميشه مي خواهند اين بحث ها زنده 
باشد. ذوالنور گفت: احمدي نژاد رئيس جمهوري است كه فلش 
حركت او همسو و هم جهت با آرمان هاي انقالب اسالمي است و 

ممكن است در چهار جا هم اشتباهي داشته باشد.
وي تصريح كرد: احمدي ن��ژاد يك برگه امتحاني دارد كه 
ممكن است از 100 سوال به 80 سوال پاسخ مثبت داده است. 
حق نيست كه به بهانه مشايي پرونده اي را كه درخشان است، 
پاره كنيم، كمااينكه برخي ها در اين مساله غيرمنصفانه عمل 
مي كنند. ذوالنور در پاس��خ به سوال يكي ديگر از دانشجويان 
كه از او پرسيده بود آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در چه جايگاهي 
قرار دارد و نظر رهبري در مورد او چيست، گفت: آقاي هاشمي 
رئيس دو ركن نظ��ام يعني مجلس خبرگان رهبري و مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام است. وي ادامه داد: در مورد نظرات 
مقام معظم رهبري بايد بگويم در ديدار اخيري كه دانشجويان 
با ايشان داشتند رهبري فرمودند نظر من پنهان نيست، از اين 
رو الزم نيست كه من نظرات مقام معظم رهبري را تشريح كنم.

وي تصريح كرد: اگر از ما بپرس��ند نظرتان در مورد عالمه 
طباطباي��ي، عالم��ه مجلس��ي، بحرالعلوم، بروج��ردي و امام 
خميني)ره( چيست، ما بدون اينكه مكث كنيم جواب مي دهيم 
خيلي خوب است. اما اگر از ما در مورد هيتلر، چنگيز و رضاخان 

بپرسند آنها را لعن و نفرين مي كنيم.
ذوالن��ور گفت: اما اگر پرس��يده ش��ود نظر ش��ما در مورد 
قاليب��اف، ناطق ن��وري، احمدي نژاد و هاش��مي چيس��ت، من 
نمي توانم به صورت مطلق در مورد آنها توضيح دهم. متاسفانه 
دچار افراط يا تفريط ش��ديم. جانشين نمايندگي ولي فقيه در 
س��پاه افزود: اگر براي برخي افراد مشكلي به وجود آيد بعضي 
افراطي ه��ا آنها را تكفير مي  كنند و زحمات گذش��ته را ناديده 
مي گيرند. وي افراط و تفريط را كار غلطي دانس��ت و افزود: از 
من كه پرسيدند نظرم در مورد هاشمي چيست، من مي گويم 
منظورتان كدام هاشمي است. هاشمي رفسنجاني قبل از انقالب 

بدبختي مي كشيد و شكنجه مي شد.
هاشمي يكي از سه ياور امام

ذوالنور گفت: هاشمي رفس��نجاني در بحث تثبيت انقالب 
اسالمي هم نقش داشت و حتي از او به عنوان يكي از سه ياور 
امام خميني)ره( ياد مي كردند كه اين خدمات روي چشم ما جا 
دارد. وي تصريح كرد: هاشمي رفسنجاني در دوران دفاع مقدس 
مثل همه كس��اني كه خدمت كرده اند، از جمله كس��اني بود 
كه در دفاع مقدس خدمات بزرگي داشت. ذوالنور يادآور شد: 
وقتي من حرف هايي مي زنم حرف من بولتني نيست، چيزي 
نيست كه وقتي در محضر هاشمي رفسنجاني مطرح شود بگويد 
چنين چيزي نيست، چراكه اسناد و مدارك كشور بيانگر اين 
مطالب اس��ت. وي با اشاره به خاطرات هاشمي رفسنجاني در 
كتاب خاطرات سياسي اضافه كرد: هاشمي رفسنجاني در اين 
كتاب نوش��ته بود در مس��اله سياس��ي جنگ با امام اختالف 
نظر داش��ت. ذوالنور گفت: هاشمي رفسنجاني خدمات بسيار 
بزرگي در زمينه هاي سدسازي، كشاورزي، مخابرات، ارتباطات، 
پتروش��يمي، پااليش��گاه و... انجام داد و اينها افتخارات نظام 
ماس��ت. وي اضافه كرد: ما ح��ق نداريم جوري تخطئه كنيم 
ك��ه ابعاد مثبت ش��خصيت ها و نظام جمهوري اس��المي زير 
سوال برود. جانشين نمايندگي ولي فقيه در سپاه با انتقاد از 
عدم توجه دولت سازندگي به مباحث فرهنگي اظهار داشت: 
مق��ام معظم رهب��ري در دوران اصالحات نس��بت به تهاجم 
فرهنگ��ي، هجوم فرهنگي، قتل عام فرهنگي، غارت فرهنگي 
و حتي ش��بيخون فرهنگي هش��دار داده بودن��د. وي افزود: 
هاشمي رفسنجاني در آن زمان همين طور جلو رفت و توجهي 
به مسائل فرهنگي نداشت، به دليل اينكه كارگزاران فرهنگي 
او ديدگاه هاي خاصي داشتند و از دامن همين كارگزاران بود 

كه مشاركت به وجود آمد.
ذوالنور يادآور ش��د: مقام معظم رهبري در آن زمان مكرراً 
در مورد اشرافي گري، رانت ها، فساد، تبعيض و... تاكيد كردند 
و يكي از بس��ترهاي پيدايش س��ياه دول��ت اصالحات، دولت 

هاشمي رفسنجاني بود.
هشدار نسبت به صهيونيسم مسيحي

به گزارش مهر، وي در بخش ابتدايي س��خنان خود رژيم 
صهيونيستي را به عنوان يك دولت جعلي، غصبي و غيرواقعي 
دانس��ت و گفت: مقوله اي كه امروز بش��ريت را تهديد مي كند 
صهيونيسم مسيحي اس��ت. ذوالنور در ادامه سخنانش گفت: 
كابينه بوش صهيونيسم بودند و من با 14 دليل ثابت مي كنم 
كه تخريب برج دوقلوي امريكا كار خود صهيونيس��ت ها بود و 

القاعده و بن الدن دخالتي در اين كار نداشتند.

واكنش مهمانپرست به »موازي كاري« در وزارت خارجه

ترجيح متكي به طرح نظرات در درون خانواده
وزير امور خارجه در مصاحبه با اشپيگل:

كسي به خاطر فعاليت سياسي اعدام نشده است

در حسينيه ارشاد برگزار شد 

گراميداشت امام موسي صدر از سوي روشنفكران 

خبر


