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سیاست

شنبه  22مرداد 1390

تیتر
حسيني بوش��هري ،امام جمعه قم خطاب به شوراي
امنيت :ش��ما مردهايد .چرا در برابر اين همه ظلمي كه به
جوانان انگليس وارد ميشود ،سكوت كردهايد؟
علياكبر واليتي :قصد كانديداتوري ندارم
آيتاهلل مكارمش��يرازي :برنامههاي فاسد تلويزيون و
ماهواره مانع شنيدن صداي حق است

خبر

رهبري مايل نيستند اصولگرايان
با بيش از يك فهرست انتخاباتي بيايند

شرق :پنجش��نبهاي كه گذشت ضيافت افطاري جامعه
اسالمي مهندس��ين در حالي با حضور آيتاهلل مهدويكني
در دانش��گاه امام صادق برگزار شد كه اين روزها و با نزديك
ش��دن به انتخابات مجلس نهم برخي چهرههاي اصولگراي
تندرو در پي حذف چهرههاي تعقلگرا و تاثيرگذار اصولگرايان
هس��تند .چند روز پيش سايت «سياس��ت نامه» در خبري
نوش��ت :جبهه پايداري درخواستهاي خود را براي شركت
در جبهه وحدت اصولگرايان به يكي از بزرگان ارايه داده است؛
خواستهايي كه شايد مهمترينش حذف محمدرضا باهنر به
عنوان نماينده جبهه پي��روان در كميته وحدت اصولگرايان
و جايگزيني فردي ديگر ب��ه جاي او بود .از همينرو بود كه
باهنر در نشست خبرياش با خبرنگاران از اين خواسته ابراز
نارضايتي كرد و گفت :جبهه پايداري بس��يار محدود و تنگ
ن��گاه ميكند و تعريف آنها از اصولگرايي جز عده معدودي را
ش��امل نخواهد ش��د .حال بعد از همه اين واكنشها حضور
ريشس��فيد اصولگرايان در افطاري تشكلي كه دبيركلش از
س��وي جبهه پايداري براي حضور در كميته  7+8منع شده
خود ش��ايد حاكي از موضع دبيركل جامعه روحانيت مبارز
باشد؛ چه هم او بوده كه به نقل از باهنر در مراسم افطاري با
او شوخي كرده و گفته است :امشب به خاطر خداوند به اين
مراسم نيامدهام بلكه به خاطر شما آمدهام و اينكه ميخواستم
وفاداري و عالقه خود را به ش��ما اعالم كن��م .اما در افطاري
جامعه اس�لامي مهندسين تنها آيتاهلل حضور نداشت بلكه
عباس اميريفر (مشاور فرهنگي رييسجمهوري كه به تازگي
از زندان آزاد ش��ده است) ،جمعي از اعضاي جامعه روحانيت
مبارز تهران ،حدادعادل ،غفوري فرد ،سبحانينيا ،محمدتقي
رهبر ،حسيني وزير ارشاد ،تمدن استاندار تهران ،طاليي نيك
و تعداد ديگري از نمايندگان فعلي و سابق مجلس ،حبيبي
دبيركل موتلفه ،چمران رييس شوراي شهر تهران و جمعي از
اعضاي جبهه پيروان خط امام و رهبري ،جبهه عدالتخواهان
و جبهه ايستادگي نيز حضور داشتند .اما از ميان حاضران در
اين مراسم ،غالمعلي حدادعادل عضو كميته نظارت و داوري
اصولگرايان بود كه به عنوان سخنران پشت تريبون رفت و در
قالب توصيههايي به اصولگرايان با تاكيد بر اينكه عدهاي براي
خدا در انتخابات ش��ركت نكنند ،گفت :ما راهي جز وحدت
نداريم؛ چون رهبري مايل نيستند كه اصولگرايان در انتخابات
مجلس نهم با بيش از يك فهرست وارد عرصه انتخابات شوند.
وي در تبيين تهديدهاي پيشروي اصولگرايان در انتخابات
مجل��س نهم گف��ت :همانطور كه مقام معظ��م رهبري در
بيانات اخيرشان در جمع مسووالن قوا فرمودند؛ ما نبايد روح
قبيلهگري داشته باش��يم به آن معنا كه هر فردي از قبيله،
حزب ،جمعيت ،جامعه ،تشكل و انجمن ما بود خوب باشد و
هر كس��ي كه در اين جمع جاي نگيرد بد بدانيم .همچنين
نبايد اينگونه تالش شود كه فقط دوستانمان در صحنه باشند
و ديگ��ران را به حس��اب نياوريم؛ اين خطر همه ما را تهديد
ميكند .حدادعادل با بيان اينكه «عدهاي براي خدا نبايد در
انتخابات شركت كنند» ،گفت :اگر از هر فردي بپرسيم كه به
چه دليلي در انتخابات ش��ركت ميكند ،ميگويد براي خدا
حض��ور پيدا ميكنم ،تا به حال كس��ي را نديدهام كه بگويد
براي خدا در انتخابات ش��ركت نميكنم .بعضي وقتها الزم
است انسان براي خدا در انتخابات حضور نيابد .اين نماينده
مجلس به تبيين تفاوت انتخابات اين دوره مجلس با مجالس
هفتم و هشتم پرداخت و گفت :اصولگرايان در مجالس هفتم
و هشتم تنها يك رقيب داشتند اما در انتخابات مجلس نهم
ما بايد با دو جبهه اصالحطلبان و جريان انحرافي رقابت كنيم.
وي در توضيح شرايط اصالحطلبان و جريان انحرافي گفت:
نام اصالحطلبان اصحاب فتنه ش��ده ،من نميخواهم چنين
عنواني را به همه دوستان اصالحطلب تعميم بدهم ،اما فتنه از
دل اين تفكر بيرون آمد .از سوي ديگر جريان انحرافي ماهيت
خود را در چند ماه اخير نشان داده كه بايد اصولگرايان صحنه
انتخابات را به گونهاي مديريت كنند كه مراقب اين دو جبهه
باشند .اما محمدرضا باهنر ،دبيركل جامعه اسالمي مهندسين
نيز در اين نشست گفت :اصولگرايان در حالت خوف و رجاء
به س��ر ميبرند .وي اف��زود :حالت خ��وف و رجايي در بين
اصولگراي��ان وجود دارد؛ اصولگراي��ان از صداي تفرقه نگران
هستند .از طرف ديگر شاهد همت باالي جامعتين در راستاي
ايجاد وحدت در جريان اصولگرايان هستند؛ همتي كه شايد
در طول  15سال گذشته بيسابقه بوده و كار بزرگي است.

مهم نيست

رهبر معظم انقالب:

انقالب بدون انحراف پيش ميرود

عكس :سایت دفتر مقام معظم رهبری

حدادعادل:

پايگاه اطالعرس�اني دفتر مقام معظم رهبري :حدود دوهزار نفر از
دانش��جويان و نمايندگان تش��كلهاي علمي ،فرهنگي ،سياسي،
انقالبي و صنفي دانشگاههاي سراسر كشور عصر روز چهارشنبه با
حضرت آيتاهلل خامنهاي ،رهبر معظم انقالب اسالمي ديدار كردند.
رهبر انقالب اسالمي در اين ديدار صميمي و پرنشاط با تشريح روند
انحرافات انقالبهاي جهان به تبيين مفهوم ثبات و استقرار انقالب
اسالمي پرداختند و تاكيد كردند :انقالب عظيم ملت ايران با اهداف
مش��خصي به وجود آمد و به عنوان يك استثنا در تاريخ ،همچنان
همان اهداف و ارزشها را بدون انحراف پيگيري ميكند .ايش��ان
اسالمخواهي ،استكبارستيزي ،حفظ استقالل كشور ،كرامتبخشي
به انسان ،دفاع از مظلوم و پيشرفت و اعتالي همه جانبه ايران را از
اهداف اصلي انقالب خواندند و با تاكيد بر اتكاي انقالب اسالمي بر
ايمان ،اعتقادات ،انگيزهها و عواطف مردم افزودند :اين خط مستقيم،
پس از  32س��ال همچن��ان بدون زاويه ادام��ه دارد و اين حقيقت
پرطراوت ،معناي واقعي ثبات و اس��تقرار انقالب اس��ت .ايشان با
تجليل از ايستادگي ملت ايران بر عهد خود با پروردگار خاطرنشان
كردند :اين استقامت تحسينبرانگيز از نسل قديم به نسل كنوني
منتقل ش��ده؛ به گونهاي كه جوانان پرنش��اط و صادق دانشجو كه
دوران پيروزي انقالب و زمان امام خميني (ره) را درك نكردهاند ،در
جلسه امروز همان آرمانها و مطالباتي را مطرح ميكنند كه نسل
اول انقالب به آن معتقد بوده است .ايشان خواستهها و سخنان نسل
امروز دانشجويي كشور را پختهتر ،سنجيدهتر و كارشناسانهتر از نسل
اول انق�لاب خواندند و افزودند :احساس��ات جوان��ان امروز همان
احساسات جوانان دوران انقالب است اما عقالنيتشان بيشتر شده و
اين مساله بسيار با ارزش است .رهبر انقالب اسالمي پس از تبيين
حركت رو به تكامل انقالب در  32سال اخير ادامه اين خط سعادت
بخش و تكامل بيش��تر آن را تكليف اصلي نسل جوان دانشجويي
خواندن��د و افزودن��د :جوان��ان و دانش��جويان امروز ،مس��ووالن و
تصميمگيران آينده كشور هستند و بايد با تداوم و تكامل اين راه ،آن
را به نسلهاي بعدي بسپارند و اين واقعيت را اثبات كنند كه اولين
ب��ار در تاريخ انقالبهاي گوناگون جهان ،انقالب اس�لامي همان
حرفه��ا و اصول و ارزشهاي اوليه خ��ود را با همه وجود و بدون
انقطاع استمرار بخشيده و انشاءاهلل به هدفهاي نهايي خود خواهد
رساند .ايشان ،انگيزه ،همت ،شجاعت ،قدرت تفكر و عزم راسخ نسل
امروز را تضمينكننده تداوم راه انقالب دانستند و خطاب به جوانان
ميهن افزودند :كشوري كه با قدرت و ايستادگي به اينجا رسيده بايد
به پيش برود ،الگويي تمام عيار براي جوامع اسالمي ايجاد كند و اين
وظيفه مهم تاريخي از عهده ش��ما نسل پرنش��اط و مصمم امروز
برخواهد آمد .ايشان در تشريح ثبات و استقالل انقالب اسالمي به
انحراف انقالبه��ا ،حركتهاي بزرگ مردمي در چند قرن اخير و
سرنوشت آنها اشاره كردند و افزودند :انقالب كبير فرانسه نمونهاي از
انقالبهاي بزرگ مردمي بود كه بر ضد نظام س��لطنتي آن زمان
شكل گرفت اما به تدريج از اهداف اوليه مردمي خود فاصله گرفت و
در نهايت پس از رنجهاي فراوان بار ديگر نظام سلطنتي در فرانسه
حاكم شد .حضرت آيتاهلل خامنهاي استقالل آمريكا و تشكيل اين
كشور را نيز نمونه ديگري از حركتهاي مردمي برشمردند كه در
طول ساليان متمادي از اهداف اوليه فاصله گرفت و دچار جنگها و
كشتارهاي داخلي شد .ايشان افزودند :انقالب شوروي نمونه ديگري
اس��ت كه مباني ايدئولوژيك نيز داش��ت اما اي��ن انقالب از همان
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س��الهاي اول به س��رعت از اهداف اوليه فاصل��ه گرفت و مردم از
معادالت سياسي و اهداف انقالب حذف شدند .رهبر انقالب اسالمي
برخي شبه انقالبها در اواخر دهه  50و اوايل دهه  60ميالدي در
منطقه شمال آفريقا و آمريكاي التين را نمونههاي ديگري از انحراف
انقالبها از اهداف انقالبي اوليه دانستند و خاطرنشان كردند :انقالب
اس�لامي ايران در طول چند صد سال اخير يك استثنا است زيرا
توانسته با قدرت و انسجام و با نشاط روزافزون ،اهداف و اصول اوليه
خود را پيگيري كند .حضرت آيتاهلل خامنهاي در بخش ديگري از
سخنانش��ان به تشكلهاي دانش��جويي چند توصيه كردند .نگاه
جبههاي به فعاليت دشمنان انقالب و اسالم نخستين توصيه ايشان
در اين زمينه بود.حضرت آيتاهلل خامنهاي افزودند :دشمنان انقالب
اسالمي و ملت ايران در روند مقابله با ايران اسالمي به صورت به هم
پيوسته و جبههاي عمل ميكنند و با نوعي تقسيمبندي وظايف در
چارچ��وب يك طرح كلي به فعاليتهاي جبه��هاي بر ضدانقالب
مشغولند كه اگر اين واقعيت از سوي تشكلهاي دانشجويي درك
شود در عمل به وظايف انقالبي ،كمك فراواني به آنها خواهد كرد.
رهبر انقالب اسالمي به عنوان مثال از جبههاي عمل كردن دشمنان
انقالب ،به ترور شهيدان عليمحمدي و شهرياري و رضايينژاد اشاره
كردند و افزودند :اگر با نگاه صرفا امنيتي به اين جنايات نگريسته
ش��ود ،انسان به دليل از دس��ت رفتن چند عزيز دچار غم و غصه
ميشود اما اگر به چشم جبههاي به اين اقدامات تروريستي نگاه شود
آشكار ميش��ود كه اين حركت در مجموع حركات دشمن ،هدف
مهمتري داشته است .رهبر انقالب اسالمي كوبيدن حركت علمي
در كش��ور را هدف اصلي اين ترورها دانستند و خاطرنشان كردند:
جبهه مس��تكبران در چند حلقه به هم پيوس��ته ،دشمني خود با
انق�لاب را دنبال ميكند كه تحريم اقتصادي ،ترويج ابتذال ،ايجاد
تزلزل در مباني و مسايل اقتصادي از جمله آنهاست و ايجاد ترس در
دانشمندان ايران و متوقف كردن حركت علمي كشور ،حلقه مكمل
اين طرح كالن اس��ت .ايشان خاطرنش��ان كردند :اگر با اين نگاه،
حركت تروريس��تي دش��منان هوشيارانه تحليل ش��ود ،احساس

مسووليت سنگينتري متوجه انسان ميشود و مشخص ميگردد
كه دشمن در حركاتي به هم پيوسته قصد دارد مانع رشد و پيشرفت
علمي كشور ش��ود و از اين زاويه ،ملت ايران را دچار عقبماندگي
مجدد كند .رهبر انقالب اسالمي افزودند :اگر نگاه به دشمن چنين
نگاه هوشمندانهاي باشد ،آن موقع حمايت او از برخي جريانها يا
دخالت او در برخي مسايل كشور معنا پيدا ميكند .حضرت آيتاهلل
خامنهاي تش��كلهاي دانش��جويي را به كارهاي فكري و فرهنگي
برنامهمند ،هدفمند و عميق توصيه و خاطرنشان كردند :در شرايط
فعلي مجموعههاي دانش��جويي بايد توجه و توان خود را به سمت
كارهاي عميق فكري و تحقيق در زمينه مسايل كالمي ،اخالقي،
تاريخي ،مس��ايل انقالب و مسايل گوناگون كشور معطوف كنند.
ايشان تاكيد كردند :در مورد مسايل سياسي هم بايد كارهاي عميق
و به دور از احساسات انجام شود .پرهيز از ابتذال فرهنگي و اخالقي
يكي ديگ��ر از توصيههاي رهبر انقالب اس�لامي به تش��كلهاي
دانش��جويي بود .حضرت آيتاهلل خامن��هاي افزودند :امروز يكي از
سياستهاي استكبار ،ترويج برنامهريزي شده ابتذال در جامعه و در
ميان جوانان است ،بنابراين بايد با اين طراحي دشمن مقابله صحيح
شود.ايشان تش��كلهاي دانش��جويي را به همكاري ،همفكري و
همدل��ي در جهت اه��داف انقالب و ب��ه منظور تاثيرگ��ذاري در
محيطهاي دانش��گاهي توصيه و خاطرنش��ان كردند :مسووالن و
تشكلهاي دانشگاهي نيز بايد با يكديگر همكاري و همدلي داشته
باش��ند .رهبر انقالب اس�لامي فضاي محيطهاي دانشگاهي را در
مجموع خوب ارزيابي و تاكي��د كردند :اين ارزيابي به معناي نبود
لغزش يا خطا نيست ولي كليت فضاي دانشگاههاي كشور ،پرنشاط،
پرتحرك و معتقد و پايبند به مباني ديني است .رهبر انقالب اسالمي
همچنين در اين ديدار با ابراز خرس��ندي فراوان از ديدار با جوانان
پرنشاط ،پرانگيزه و خوشروحيه دانشجو خاطرنشان كردند :تفكر،
مطالبه براساس تفكر و بيان شجاعانه و بانشاط اين مطالبات كه در
جلسه امروز كامال مشهود بود ،نياز امروز جوانان كشور است .ايشان
سخنان دانش��جويان در اين ديدار را سنجيده ،منطقي و مستدل

خواندند و در پاس��خ به درخواست يكي از دانشجويان درباره طرح
ديدگاههاي انتخاباتي افزودند :وقت طرح و بيان مسايل انتخاباتي
هنوز نرسيده و انشاءاهلل در آينده بيان خواهد شد .حضرت آيتاهلل
خامنهاي تش��كيل گروههاي مطالعاتي و تحقيقاتي دانشجويي در
زمينهه��اي مختل��ف از جمله اقتص��اد مقاومتي را بس��يار جالب
برش��مردند .رهبر انقالب اس�لامي با اش��اره به وارد بودن برخي
انتقاداتي كه دانشجويان از دستگاههاي مختلف بيان كردند ،افزودند:
البته در مقام عمل به آرمانها و آرزوها ،مشكالت و موانع مختلفي
ب��ه وجود ميآيد كه بايد هنگام قض��اوت كردن ،آنها را هم در نظر
گرفت .ايشان در پاسخ به دانشجويي ديگر ،تحرك و فعاليتهاي
دس��تگاههاي ذيربط را در مسايل جاري و تحوالت منطقه بسيار
خوب دانستند و افزودند :اعالم نظر دانشجويان در اين زمينه به روند
كارها كمك خواهد كرد .رهبر انقالب اسالمي با تمجيد از مطالب
سنجيده و دقيق يكي از دانشجويان درباره علوم انساني افزودند :فكر
و انديش��ه ،مب��دأ و مبناي تح��ول ملتها در طول تاري��خ بوده و
حساس��يت درباره علوم انس��اني نيز از همين واقعيت سرچشمه
ميگيرد .ايشان با رد تقليد از علوم انساني غربي تاكيد كردند :مباني
تفكرات ما با مباني تفكرات مادي متفاوت است به همين علت تقليد
از علوم انساني غربي نميتواند مشكلي را براي ما حل كند .حضرت
آيتاهلل خامنهاي در همين زمينه افزودند :ما از يادگيري علوم انساني
و ديگر علوم غرب و ش��رق به هيچوجه احس��اس سرشكس��تگي
نميكنيم به شرط اينكه اين يادگيري به آگاهي ،دانايي و افزايش
قدرت تفكر ما منتهي شود و با بومي كردن اين علوم از شاگردي به
اس��تادي برسيم .رهبر انقالب اسالمي در پاس��خ به ابهام يكي از
دانش��جويان درباره فرماي��ش اميرمومنان در زمينه رس��وا كردن
مفسدان و سوءاستفادهكنندگان افزودند :اين سخن موالي متقيان
ب��ه هيچوجه درباره موارد اثبات نش��ده و اتهامات افراد نيس��ت و
برمبناي منطق اسالم ،قطعا نميتوان به صرف اتهام ،اصطالحا دست
به افشاگري زد .ايشان خاطرنشان كردند :حتي در مواردي كه جرم
اثبات شده است به جز مواردي كه نفس افشاگري ،داراي مصلحت
و فايده اس��ت ،اسالم اجازه افش��اگري نميدهد؛ چراكه با اين كار
خانواده و وابس��تگان مج��رم بدون هيچ تقصيري ،دچار آس��يب
ميش��وند .رهبر انقالب اس�لامي ،كارهاي انجام شده درخصوص
سياستهاي اصل  44را در مجموع خوب دانستند و افزودند :طبعا
اين كارها نيز كامل و راضيكننده نيس��ت اما براساس گزارشهاي
مس��ووالن در اين زمينه فعاليتهاي خوبي صورت گرفته اس��ت.
حضرت آيتاهلل خامنهاي با اش��اره به تدابير انديش��يده شده براي
افزايش فعاليتها و تاثير ش��ورايعالي انقالب فرهنگي به سخنان
يك��ي از دانش��جويان درب��اره لزوم ورود نس��ل جوان ب��ه ميدان
مسووليتها پرداختند و افزودند :اين ايده ،خوب و الزم است اما قبل
از ورود به عرص ه قبول مسووليت بايد صالحيتهاي علمي و عملي
را در خود به وجود آورد و با شناخت مقتضيات مسووليت ،وارد اين
عرصه ش��د .رهبر انقالب اس�لامي با اش��اره به انتق��ادات صريح
دانشجويان از دستگاههاي مختلف خاطرنشان كردند :بنده قلبا اين
انتقادها را تحسين ميكنم؛ البته ممكن است برخي از آنها را قبول
نداشته باشم اما همين انتقادات نشان ميدهد جوانان براي بر عهده
گرفتن مسووليتهاي كشوري بايد ظرفيت تحمل انتقاد را در خود
افزاي��ش دهن��د؛ چرا كه هركس��ي كاري بر عهده گي��رد طبعا با
انتقادهايي مواجه خواهد بود.

ناآرامي در انگليس ،تنش در روابط تهران ـ لندن
در همين حال در ايران س��خنگوي وزارت
ادامه از
صفحه اول امورخارجه نخس��تين واكنش را به نحوه
برخورد پليس با ناآراميها نش��ان داد و از
دولت انگليس خواست تا از هرگونه برخورد خشونتآميز
پليس اين كش��ور جلوگيري كند و با انجام گفتوگو و
بررسي درخواستهاي تظاهركنندگان موجب بازگشت
آرامش ش��ود .رامين مهمانپرس��ت ابراز اميدواري كرد
نهادهاي مس��تقل حقوق بش��ري در راس��تاي رعايت
آزاديه��اي ف��ردي و صيان��ت از حقوق ش��هروندي با
انجام تحقيقات الزم ،نس��بت به روشن كردن چگونگي
كشتهشدن جوان سياهپوست اقدام كنند .پس از آن نيز
محمود احمدينژاد ،رييسجمهور ايران خواهان واكنش
شوراي امنيت سازمان ملل متحد به ناآراميهاي اخير در
شهرهاي مختلف بريتانيا شده است .احمدينژاد با انتقاد
از آنچه «برخورد خشن» پليس بريتانيا با «مردم معترض
انگليس» خواند ،اين سوال را مطرح كرد كه «ديگر چه
اتفاقي بايد رخ بدهد كه شوراي امنيت واكنش نشان دهد
و ي��ك عضو دايم خود را محك��وم كند؟»رييسجمهور
اي��ران گفت« :اگر يكصدم اين اتفاقاتي كه در غرب رخ
داده است ،در كش��ورهاي مخالف غرب اتفاق ميافتاد،
حنجرههاي خود را پاره ميكردند ،اما س��وال اينجاست
ك��ه چرا اكنون ش��وراي امنيت س��اكت اس��ت و هيچ
عكسالعملي نشان نميدهد ».اعتراض رييسجمهوري
ايران به دولت بريتانيا در حالي بيان شد كه حوادث پس
از انتخابات س��ال  88در ايران كه چن��د روز ناآرامي در
كشور را به دنبال داشت ،با واكنش دولت بريتانيا روبهرو
شد و اين كشور خواس��تار دخالت نهادهاي بينالمللي
در ايران ش��ده بود و پ��س از آن نيز در اعتراض به آنچه
دخالت در امور داخلي كشور خوانده شده ،تنش در روابط
تهران و لندن گسترش پيدا
كرد و ت��ا آنجا ادام��ه پيدا
كرد ك��ه زمزمههايي مبني
ب��ر كاهش س��طح روابط و
حتي قطع كام��ل رابطه از
سوي ايران ش��نيده شد .با
اين حال تاكنون كه به هيچ
يك از زمزمهها و ش��ايعات
درخص��وص روابط تهران و
لندن جامه عمل پوش��انده
نش��ده اس��ت اما همچنان
ايران و انگلس��تان در كشور
مقاب��ل صاح��ب س��فير
نيس��تند .بر همين اساس
كاردار بريتاني��ا در تهران به
اعتراضات ته��ران به نحوه
مديريت بحران در انگليس
پاسخ داد .س��فارت بريتانيا

سردار نقدي در واكنش به حوادث انگلستان:

گردانهاي عاشوراي بسيج آماده اعزام به لندن هستند
فارس :رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت:
گردانهاي عاشوراي بسيج آمادهاند به عنوان
نيروي پاس�دار صلح به لندن اعزام ش�وند .به
گزارش پايگاه اينترنتي بس�يج ،س�ردار نقدي
ك�ه در جمع فرماندهان حوزهه�ا و پايگاههاي
ناحيه كربالي تهران س�خن ميگفت ،با انتقاد
شديد از دزد و غارتگر خوانده شدن معترضان
در انگلستان توسط مسووالن اين كشور ،تصريح كرد :با كمال
تاسف،جنايتهاوخشونتهايرژيممستبدپادشاهيانگليس
عليه محرومان اين كشور با شدت ادامه دارد و نه تنها نصايح
دلسوزان در رفتار و عملكرد مسووالن و پليس سركوبگر اين
رژيم هيچ تاثيري ندارد ،بلكه شاهد اين هستيم كه محرومان
اين كشور ،مش�تي دزد و غارتگر لقب ميگيرند .وي با اشاره
به فضاي بسته و امنيتي شهرهاي انگلستان خاطرنشان كرد:
معلوم نيست با وجود چهار ميليون و ششصد هزار دوربين مدار
بسته در اين كشور كه فقط يك ميليون آن در شهر لندن است
چرا نميتوانند اين دزدها را شناسايي و دستگير كنند؟ رييس
سازمان بسيج مستضعفين با انتقاد شديد از عملكرد شوراي
امنيت س�ازمان ملل متح�د در بيتوجهي ب�ه آزاديخواهان
انگلس�تان و حمايت از حكومت مستكبر اين كشور گفت :از
شوراي به اصطالح امنيت سازمان ملل هم كه كاركردش فقط
حمايت از مستكبران و تصويب قطعنامه عليه آزاديخواهان
اس�ت انتظاري نيس�ت كه از محرومان انگليس دفاع كند اما
اگر مجمع عمومي س�ازمان ملل تصويب كند سازمان بسيج

در تهران روز پنجشنبه ۲۰ ،مرداد ،با تسليمنامه رسمي
دولت كش��ور متبوعش به وزارت امورخارجه ايران اعالم
كرد كه آماده گفتوگو با ايران درباره ناآراميهاي بريتانيا
هستيم.
خانم جين ماريوت ،كاردار س��فارت بريتانيا در تهران،
در نامه خود به درخواس��ت رييسجمهوري و سخنگوي
وزارت امورخارجه که دخالت نهادهاي بينالمللي و تحقيق
سازمانهاي مستقل حقوق بشري را خواستار شده بودند
مورد اش��اره قرار داد و گفت كه در حال حاضر ،كميسيون
مستقل شكايات پليس ،تحقيقاتي را در مورد مرگ مارك
دوگان آغاز كرده است .وي تاكيد كرد كه اين كميسيون،
مس��تقل از دولت اس��ت اما دولت يافتههاي آن را بررسي
ميكند .جين ماريوت در عين حال با بيان اينكه «نيروي
پلي��س بريتانيا در ميان بهترين نيروهاي پليس در جهان
قرار دارد» مدعي شد كه ماموران پليس برخوردي حرفهاي
با تظاهرات داشته و در شرايط چالشانگيز ،طبق باالترين
ضوابط حرفهاي عم��ل كردهاند .كاردار س��فارت بريتانيا
همچنين مدعي ش��د كه در جريان ناآراميهاي اخير هم،
رس��انههاي همگاني بريتانيا كه آزادي و اس��تقالل كامل

آم�اده اس�ت تع�دادي از گردانهاي عاش�ورا و
الزه�را(س) را به عنوان نيروي پاس�دار صلح و
حايل ميان نيروهاي س�ركوبگر رژيم پادشاهي
و م�ردم انگليس به لن�دن ،ليورپول و بيرمنگام
اعزام كند تا ناظر بر اجراي حقوق بش�ر باش�د و
ب�ه عنوان ني�روي بازدارنده از اعمال خش�ونت
انجام وظيفه كند .نقدي با عميق خواندن آرمان
عدالتخواهي و جنبش اعتراضي محرومان انگلستان تصريح
كرد :قيام عدالتخواهانه مردم انگليس حتي اگر در اين مرحله
سركوب شود خيلي عميقتر از آن است كه از بين برود و اين
زخم از جاي ديگر سر باز خواهد كرد .موضوع اين جنبش يك
موضوع سياسي يا دعواي انتخاباتي نيست .اختالف قومي هم
نيست كه به سادگي فروكش كند بلكه مطالبه عدالت از سوي
انبوه محرومان است .مردم انگلستان بيدار شدهاند و قطعا حق
خود را خواهند گرفت .وي با ابراز تاس�ف ش�ديد از قتل يكي
از معترضان به دس�ت پليس انگلس�تان ،وزارت خارجه را به
تكاپوي بيشتر براي جلوگيري از تكرار اين جنايات دلخراش
فراخواند و گفت :كش�ته اين حادثه يك جوان ش�رور نيست
بلك�ه يك مرد مس�ن و صاحب چهار فرزند اس�ت از آنجايي
كه ما تكرار اين خش�ونتها را پيشبين�ي ميكنيم ،از وزارت
خارجه ميخواهيم با مجمع عمومي س�ازمان ملل براي اعزام
نيروهاي حافظ صلح و ديدهبان حقوق بش�ر و استقرار آنها در
لندن رايزني كند و آمادگي بس�يج را ب�راي اعزام اين نيروها
اعالمميكنيم.

ب��راي خبررس��اني دارند ،تاييد كردهاند ك��ه رفتار پليس،
حرفهاي و مس��ووالنه بوده است .بر همين اساس ماريوت
اعالم ك��رد« :ممكن اس��ت مقامات ايران��ي همچنان در
مورد اين مساله نگرانيهايي داشته باشند اما اين آمادگي
وجود دارد تا در صورت تمايل آقاي مهمانپرس��ت ،يا خانم
زهره الهيان ،رييس كميس��يون حقوق بش��ر مجلس ،يا
مقامات ديگر جمهوري اس�لامي ،با آنان مالقات و درباره
نگرانيهايي كه ابراز داشتهاند ،گفتوگو شود ».به گزارش
ايسنا ،كاردار سفارت بريتانيا همچنين با اشاره به درخواست
رييسجمهوري ايران براي دخالت شوراي امنيت سازمان
ملل در وقايع اخير بريتانيا اعالم كرد« :تمايل دارم به شما
يادآور كنم كه انگليس از تمامي گزارشگران ويژه سازمان
ملل دعوت مستمر به عمل آورده است و ديدارهاي تعدادي
از اين گزارشگران به انگليس را در سالهاي اخير تسهيل
كرده است .بنابراين من از دولت ايران ميخواهم كه امكانات
مش��ابهي را در اختيار احمد شهيد ،گزارشگر ويژه شوراي
حقوق بشر سازمان ملل براي سفر به ايران قرار دهد».
اختالف دو كشور براي سفر به لندن
هفته گذش��ته با ادام��ه ناآراميها در لن��دن ،وزارت

امورخارجه ايران در توصيهاي مس��افرتي به كساني كه
خواهان سفر به انگليس هس��تند خواست تا از سفر به
اين كش��ور در شرايط فعلي خودداري كرده و در صورت
اضطراري بودن س��فر ،از حض��ور در اماكن ناآرام پرهيز
كنند .با اين حال ،كاردار بريتانيا در تهران از شهروندان
ايراني درخواس��ت كرده كه س��فر احتمال��ي خود را به
انگلستان لغو نكنند و با خيال راحت به انگلستان بروند و
تعطيالت تابستاني خود را در آنجا بگذرانند يا به امورات
رايج خود در اين كشور رسيدگي كنند.
ماري��وت در ادامه نامه خود به وزارت خارجه ايران با
اشاره به اين توصيه نوشت« :يكي از نگرانيهاي ايرانياني
كه قصد سفر به انگلس��تان را دارند ،حوادث اخير لندن
است اما برخالف همه مسايل موجود ،من براي اينكه به
شما اطمينان بدهم كه ميتوانيد به انگلستان سفر كنيد
بايد بگويم كه همه پروازها در سرتاس��ر انگلستان برقرار
است و موسس��ات خدماتي براي گردشگران در لندن و
ساير شهرهاي انگلستان براي سرويسدهي به مسافران
آماده و در حال خدمترساني هستند».
در ادامه اين يادداش��ت همچنين آمده است« :شما
ميتوانيد همچون سابق در اين روزها هم از لندن لذت
ببريد و همه وسايل حملونقل عمومي و از جمله متروها
در سرتاسر لندن به شما خدماترساني خواهد كرد .لذا
اگر شما يا خانوادهتان قصد سفر به انگلستان را داريد،
اميدوارم كه از اين س��فر لذت ببريد و با خاطره خوبي
كه ما براي ش��ما از ديدن انگلستان فراهم كردهايم به
كشور خود برگرديد ».كاردار انگليس در يادداشت خود
افزوده اس��ت« :همه كساني كه قصد سفر به انگلستان
را دارند بايد اطالع داش��ته باش��ند كه اين حوادث در
محدوده كوچكي رخ ميدهد و به هيچوجه گس��ترده
نيس��ت .به ويژه كساني كه براي اولينبار قصد سفر به
انگلس��تان را دارند بايد اطالع داشته باشند كه حوادث
روزهاي اخير در محدوده جاذبههاي توريستي اين كشور
قرار ندارد و آنان ميتوانند از س��فر خود لذت ببرند ».با
اين حال ،تالش کاردار سفارت بريتانيا در تهران با ارسال
اين نامه به وزارت امورخارجه ايران براي پايان يافتن يا
محدود جلوه دادن ناآراميها در لندن منجر به آن نشد
كه دستگاه ديپلماسي ايران را اقناع كند و همين امر بار
ديگر منجر به احضار او به وزارت خارجه ش��د .رييس
اداره اول غرب اروپاي وزارت امورخارجه كش��ورمان با
دعوت كاردار انگليس در تهران ،مراتب نگراني جمهوري
اس�لامي ايران در قبال برخورد خشن نيروهاي پليس
انگليس با معترضان را به اطالع وي رس��اند و خواستار
توجه به مطالبات و درخواستهاي واقعي معترضان شد.
همچنين مقرر شد و كاردار سفارت جمهوري اسالمي
ايران در انگليس نيز مراتب نگراني جمهوري اس�لامي
ايران از برخوردهاي صورتگرفته با معترضان را به طرف
انگليسيمنتقلکند.

ادامه انتقادات
روزنامه ايران و طائب

فارس نوشت :حجتاالسالم مهدي طائب رييس
ق��رارگاه عمار ضم��ن تكذيب مطل��ب روزنامه ايران
گف��ت :دس��تاندركاران اين روزنامه با دس��ت زدن
به تحريف ،ضمن حمايت آش��كار از جريان انحرافي
در پي ايجاد ش��بهه در تبعيت اعضاي قرارگاه عمار
از منويات و فرمايش��ات رهبر معظم انقالب هستند.
روزنامه ايران در هفته گذش��ته ب��ه اظهارات طائب
درباره وزن احمدينژاد و مش��ايي انتق��اد كرده و به
نقل از وي نوشته بود :اگر آقاي احمدينژاد و مشايي
را با هم روي ترازو بگذاريم ،مگر چقدر ميش��وند؟! او
آدم بيديني است كه كنار رييسجمهور قرار گرفته،
جريان انحرافي وابسته به تشكيالت فراماسونري است
و آقاي مشايي نيز از اعضاي اصلي اين تشكيالت است.

پيشنهاد يالثارات به وزارت خارجه

هفتهنامه يالثارات نوشت :با توجه به اقدامات اخير
انگلي��س در انتخابات اخير ايران اعم از جاسوس��ي،
ساماندهي اغتشاشات ،پناه دادن به مجرمان ،پوشش
و بزرگنمايي اين اتفاقات ،پيش��نهاد ميشود وزارت
امور خارجه ايران در اقدامي از خواس��تههاي به حق
مردم انگليس حمايت كرده و سفير خود را فرا خواند.
همچنين به وزارت خارجه پيشنهاد ميكنيم درهاي
سفارت را براي مجروحان و معترضان باز گذارد .الزم
به يادآوري اس��ت كه سفارت انگلس��تان در ايران در
زمان اغتشاشات درهاي خود را به روي اغتشاشگران
باز ميگذاشت.

شوخي صداوسيما با حكم سعيدلو

خبرآنالي�ن نوش�ت :انتصاب مع��اون بينالملل
رييسجمهور يكي از س��وژههاي برنامه صرفا جهت
اط�لاع اين هفت��ه بود .مج��ري اي��ن برنامه خبري
صداوسيما ،در حالي كه تصاويري از سعيدلو با لباس
ورزش��ي در حال نرمش نمايش ميداد ،گفت :حكم
سعيدلو به عنوان معاون بينالملل در حالي به ديوار
خورد كه او پيش از اين رييس س��ازمان تربيت بدني
بود .حاال معاون بينالملل قرار است نامههاي كارتابل
خاك خورده وزير خارجه را پيگيري كند يا اينكه قرار
است از اين پس دو وزير خارجه داشته باشيم؟

موازيكاري به صدا و سيما رسيد

مش�رق نوش�ت :معاونت س��يما به زودي رسانه
خبري جديدي را در فضاي مجازي راهاندازي خواهد
كرد .اين رس��انه قرار اس��ت به عنوان يك «س��ايت
خب��ري» فعاليت خود را آغاز کن��د و به مرور و پس
از كسب مجوزهاي الزم به يك «خبرگزاري» تبديل
شود .گروهي از دستاندركاران رسانهها مدتي است در
سكوت خبري در حال بررسي و فراهم آوردن مقدمات
راهاندازي اين سايت خبري هستند .طبق گزارشي كه
سينماپرس (خبرگزاري سينماي ايران) منتشر كرده،
هدف از راهاندازي اين رس��انه جديد ،حضور بيشتر و
پُررنگتر س��يما در فضاي رس��انهاي كشور با هدف
تاثيرگذاري بيش��تر ب��ر اين فض��ا و معرفي و تبليغ
برنامههاي سيما اس��ت .راهاندازي يك سايت خبري
جديد از س��وي سيما در ش��رايطي صورت ميگيرد
كه معاونت س��يما به عن��وان يك��ي از پنج معاونت
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران ،خود
داراي «پايگاه جامع اطالعرس��اني تلويزيون» است و
در زيرمجموعه معاونت س��يما نيز كه مسوول كليه
شبكههاي سيما است؛ بيش از  10شبكه تلويزيوني
فعاليت دارند كه هم داراي آنتن زنده تلويزيون و هم
داراي س��ايت و پايگاه اطالعرساني و خبري هستند.
ضمن آنكه رس��انههاي مكتوبي همچ��ون :روزنامه
جامجم ،هفتهنامه سروش ،هفتهنامه صدا و سيما و...
نيز براي اطالعرساني درخصوص برنامههاي سيما در
اختيار اين معاونت است.
مصباحيزدي:

از «دلم ميخواهد ،مواظب خودت
باش و بعد ميبينمت» استفاده نكنيد

مهر نوش�ت :نماينده مجلس خب��رگان رهبري
با انتقاد از كنار گذاش��تن برخ��ي اصطالحات اصيل
فرهنگ��ي ،فرهنگ موجود در جامع��ه را در برخورد
با فرهنگهاي الحادي آس��يبپذير دانست .آيتاهلل
محمدتقي مصباحيزدي ،در جلس��ه تفس��ير ش��رح
نصايح امام محمد باق��ر (ع) به جابر بن يزيد جعفي
كه به مناسبت ماه مبارك رمضان در دفتر مقام معظم
رهبري در قم برگزار شد ،گفت :در آيات مختلفي در
قرآن پيروي از هواي نفس در رديف شرك آمده است
و در واقع هواي نفس در حكم شرك و بسيار خطرناك
اس��ت .فرهنگي كه امروز در بين نسل جديد ريشه
گرفته اس��ت گفتن لفظ دلم ميخواهد و همچنين
دوس��ت دارم اس��ت كه اين واژهه��ا در فرهنگهاي
غربي وجود داش��ته و دارد و آنها در فيلمهايشان آن
را ب��ه جوانان آموزش ميدهن��د .امروز ميبينيم كه
وقتي جوانان ميخواهند از هم جدا ش��وند به جاي
خداحافظ��ي جملههاي ديگري همچ��ون «مواظب
خودت باش» و يا «بعد ميبينمت» به كار ميبرند كه
اين گرايشها مربوط به دوره مدرنيته اس��ت كه بشر
در پي تامين صددرصدي منافع خود اس��ت و كاري
به تكليف ندارد .اگر ميخواهيم از س��قوط و لغزش
محفوظ بمانيم بايد از موارد گناه فاصله بگيريم و گاهي
بايد از چيزهايي كه حرام هم نيست اجتناب كنيم .به
عنوان مثال نگاه اول در فقه اس�لامي مانعي ندارد و
حرام نيست ولي اگر ادامه يابد ،هوس در انسان زنده
ميشود و موجب نزديكي به پرتگاه سقوط خواهد شد.

