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امروز

ﺳﻘﻮط

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﻩ

ﺩﻭﺷﻨـﺒﻪ

 25ﺍﺳﻔﻨﺪ 1393

16 Mars 2015

 25ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻻﻭﻝ1436

۲

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ

ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻋﺮﺍﻕ
ﺑﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ
ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ!
۱۳

ﺍﻣﺮﻭﺯ؛

۱۳

ﺯﺍﺋﺮﻱ:

ﺻﺪﻭﺭﺣﻜﻢ ﺑﺪﻭﻯ
ﻣﻬﺪﻯﻫﺎﺷﻤﻰ
ﮔﺰﺍﺭﺵ

ﻗﯿﻤﺖ ارز،دﻻر  ۳ﻫﺰار و  ۱۷۵ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ

ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻭ 3ﻫﻤﺘﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ

ﺟﺎﻥ ﻛﺮﻱ :ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﻧﺎﻣﻪ  47ﺳﻨﺎﺗﻮﺭ ﺑﻪ
ﻇﺮﻳﻒ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲﺩﻫﻢ

1000ﺗﻮﻣﺎﻥ

اوﻟﻮﯾﺖ
اوﻟﻮﯾﺖددادن ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﺣﺠﺎب
آدرس اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﺳﺖ

ﺳﺎﻝ15

4290

۵

ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﺁﺭﺍﻧﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ

راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ و ﻇﺮﯾﻒ
ﻒ
ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻧﻪﻫﻫﺎﺎ

۲

ﺑﺮ
ﺧﻮﺭﺩﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﻃﻲﮔﺮﻱ ﻗﺎﻃﻊ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ

ﺩﻳﺪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎﻥ ﺑﻪ

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ
ﺯﻳﺒﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻴﺴﺖ

ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ
ﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ

ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﻭﻛﻴﻞ

ﻋﻠﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮ
ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ

ﺻﻔﺤﺎﺕ  3ﻭ 6

ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺩﻳﻨﻲ
ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ

۲

ﭘﻴﺎﻡ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﺮﺩﻣﻰ

ﺣﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﻩ ﻣﻠﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ
ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻪ
ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﻗﻴﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ
ﻣﺮﺩﻡ ﺣــﺮﻑ ﻣﻲﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ
ﻧﺴﺨﻪﻣﻲﭘﻴﭽﻨﺪ؟

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻳﻮﻧﺴﻲ
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻰ

ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﺠﺎﺭﻱ
ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺧﻲ
ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ
ﺩﻳﮕﺮ
ﺩﺭ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎﻱ ﺳــﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﻘﺮ ﺣﻀﻮﺭ
ﺩﺍﺭﻧــﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ
ﻣﻴﺎﻥ
ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ
ﺁﻧﺎﻥ
ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻏﺮﻕ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻨﻲ ﺭﺍ ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪ
ﻭ
ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ
ﺣﺘﻲ ﺍﺯ
ﭘﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻛﻢ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩ
ﺑﺮﻧﻤﻲ
ﺁﻳﻨﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺸﺪﻩ
ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ
ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ
ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻔﻮﺫ
ﺧﺎﺹ
ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﺻﺪﺍ
ﻭﺳﻴﻤﺎ
ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮﺫﺵ ﺩﺭ
ﻣﻴﺎﻥ
ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ
ﺍﻳﻦ
ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ
ﻧﻴــﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺷــﺎﻥ
ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ
ﺍﻱ
ﻛﺎﺵ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ -ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﻛﺠﺎ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ -ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺎﻥ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﻲ
ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺋﻞ ﺷــﻮﻧﺪ! ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ
ﺩﻭ ﺩﺭ
ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪﻩ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ
ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﻄﻲ ﻗﺮﻣﺰ
ﻛﺸﻴﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﺩﺭ
ﻣﺎﺟﺮﺍﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ
ﺍﻳﻦ
ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ
ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺟﻮﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻭﺍﻛﻨﺶ
ﺑﺮﺧﻲﻣﻘﺎﻣﺎﺕﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱﻣﻨﻄﻘﻪﺷﺪ.
ﺍﻳﻦ
ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻮﻧﺴﻲ ﺩﺭ
ﻫﻤﺎﻳﺸﻲﮔﻔﺘﻪﺍﺳﺖ:
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ

ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ1

ﺻﻼﺑﺖ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ

ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ 2

ﺣﺴﻴﻦﺍﻣﺮﺍﻳﻰ

ﻭﺣـﺪﺕ ﻭ ﻫﻤﺪﻟـﻰ ﺩﺭ ﺳـﺎﻳﻪ
ﺁﺭﺍﻣـﺶ ﻭ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ،ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺳـﺎﺯ
ﺗﻌـﺎﺩﻝ ﻭ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ
ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﻰ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ
ﺍﺯ ﺗﺎﻛﻴـﺪﺍﺕ ﻣﻮﻛـﺪ ﻭ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻣﻘﺎﻡ
ﻣﻌﻈـﻢ
ﺭﻫﺒـﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﻭ ﺗﻌﺎﻟـﻰ ﻧﻈﺎﻡ ،ﺑﻮﺩﻩ
ﻭ ﻣـﻰ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺍﻣـﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗـﻰ
ﻛـﻪ ﺍﺯ ﺳـﻮﻯ ﻋـﺪﻩﺍﻯ ﺧﻮﺩﺳـﺮ ﻭ
ﻗﺎﻧـﻮﻥ ﺷـﻜﻦ
ﺩﺭ ﻛﺸـﻮﺭ ﺭﻭﻯ ﻣﻰﺩﻫـﺪ ﺑﺮﺧﻼﻑ
ﺭﻭﻳـﻪ ﻧﻈـﺎﻡ،
ﻋﻘﻼﻧﻴـﺖ ﻭ ﻣﻨﻄـﻖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻤـﺪﺍﺭﻯ
ﺣﺎﻛـﻢ ﺑـﺮ
ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﻰ ﻭ ﺯﻧـﮓ ﻫﺸـﺪﺍﺭﻯ
ﺟﺪﻯﺍﺳـﺖ
ﺑـﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈـﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻨـﻰ
ﺭﻭﺍﻧـﻰ،
ﺁﻥ
ﻫـﻢ
ﺩﺭ
ﺷـﺮﺍﻳﻄﻰ
ﻛـﻪ
ﻧـﮕﺎﻩ

دیروز

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ:

ﻣﻄﻬﺮﻱ ﭼﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻓﻜﺮﻱ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ
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ﺟﻬﺎﻧﻴـﺎﻥ ﺑـﻪ
ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻛﺎﻧـﻮﻥ ﺛﺒـﺎﺕ ﻭ
ﺁﺭﺍﻣـﺶ
ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧـﻪ ﻭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻦ ﻗﺪﺭﺕ
ﻫﺴـﺘﻪ ﺍﻯ
ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ .ﺩﺭ ﭼﻨﻴـﻦ
ﺷـﺮﺍﻳﻄﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤـﺪﺍﺭﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻣﻄـﺮﺡ ﻛﻨﻨﺪ
ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎﺕ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜـﺲ ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨـﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺍﮔـﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ
ﺍﻳـﻦ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻭ
ﮔﺮﻭﻩ
ﻫﺎﻳـﻰ
ﺑﻪ
ﻫﺮ
ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺍﻯ
ﺩﺳـﺖ ﺑﻪ
ﻋﻤﻠـﻰ ﺑﺰﻧﻨـﺪ،
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺷـﻴﺮﺍﺯ ﺑـﺮﺍﻯ ﻋﻠﻰ
ﻣﻄﻬـﺮﻯ
ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﺍﻓﺘـﺎﺩ ،ﺑﻰﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﺾ ﻭ ﺳـﺒﺐ
ﺁﺯﺭﺩﮔـﻰ
ﺧﺎﻃـﺮ ﻭ ﺟﺮﻳﺤﻪﺩﺍﺭﺷـﺪﻥ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻭ ﻟﻜـﻪﺩﺍﺭ
ﺷـﺪﻥ ﭼﻬـﺮﻩ ﻧﻈـﺎﻡ ﺩﺭﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﺯﻫﺎ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷـﺪ.
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ8

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺁﺏ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻭﻗﺖ؟!
ﺍﻣﻴﺪﻣﺎﻓﻰ-ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ

ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟــﺐ ﻳﻚ ﺧﺒﺮ
ﺭﻭﻯ ﺯﺑــﺎﻥ ﻭﺯﻳــﺮ ﻧﻴــﺮﻭ
ﻣﻰ ﻧﺸــﻴﻨﺪ ﺭﻧﺞ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺁﺑﻴــﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ
ﺣﺎﺿــﺮ ﺗﻨﻬﺎ 33ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﺧﻮﺩ
ﻧﻘﺶ ﺷﮕﺮﻓﻰ ﺩﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ
ﺭﻭﻯ
ﻣﻴﺰ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷــﻜﺎﻓﻰ
ﺩﻗﻴﻘﻰ
ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ  67ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺏ
ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ ﺁﺑﻴﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺪﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺗﺎ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻗﺎﺭﻩ
ﺳﻴﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﻋﻘﺐ ﺑﻴﺎﻓﺘﻴﻢ.

حضرت علی(ع)  :زیرک کسی است ،که آرزوهایش کوتاه باشد.
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻳﻮﻧﺴﻲ

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ :
»
ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ
ﻣﻠﺖﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻭ ﻣﺎ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺴﺘﻴﻢ «.ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ
ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ
ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻛﻼ
ﺗﻜﺬﻳﺐﺷﺪ.ﺍﻣﺎﺍﻳﻦﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺮﺍﻱﺁﻧﻜﻪ
ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪﻣﺎﺟﺮﺍﻱﺣﻤﻠﻪﺍﻭﺑﺎﺵﻭﭼﻤﺎﻕﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺑﻪ
ﻋﻠﻲ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ
ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ
ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ
ﻳﻮﻧﺴﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﺯﻧﺸﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺑﺎﺭﺯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ
ﻧﻴﺴﺖ؟! ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻳﻦ
ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺳﺎﺯﻱ،
ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺭﺍ
ﺑﺎﺯﻧﺸﺮﻣﻲﺩﺍﺩﻧﺪﻭﺗﻼﺵﻣﻲﻧﻤﻮﺩﻧﺪﺭﻭﺍﻳﺘﻲ
ﻭﺍﻗﻌﻲﻣﻨﺘﺸﺮﺷﻮﺩﺁﻳﺎﺑﺎﺯﻫﻢﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻭ
ﻣﻘﺎﻣﺎﺕﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱﻣﻨﻄﻘﻪﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻓﻮﻕﺣﺴﺎﺱﻣﻲﺷﺪﻧﺪ؟ﻣﻄﻤﺌﻨﺎﺧﻴﺮ.
ﺍﻣﺎ
ﻳﻚ ﺑﺎﻡ ﻭ ﺩﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﺭﺗﺰﺍﻕ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺩﺳﺖﺷﺎﻥ ﺩﺭ
ﺟﻴﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﻭ ﺗﺎﺛﺮ
ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ

ﺣﺎﺝ ﻇﻔﺮ ﻭﻛﻴﻠﻲ
)ﺑﺰﺭگ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ(

ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ »ﻇﺮﻳﻒ«
ﺟﻦ ﺳﺎﻛﻰ :ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﻣﻨﻴﺖ
»ﺍﻣﺮﻯ ﻣﻌﻤﻮﻝ« ﺍﺳﺖ
۲

ﺍﻓﺨﻢ:ﻋﺪﻩﺍﻯ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺟﻬﺖﺩﺍﺭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻳﻮﻧﺴﻰ
ﺍﺫﻫﺎﻥ ﺭﺍ
ﻣﺸﻮﺵ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
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ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻧﻜﻨﺪ ،ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ
۶

آﻓﺘﺎب ﯾﺰد ﺑﺎ وزﯾﺮ ارﺷﺎد ﻣﻄﺮح ﺷﺪ

ﺷﺮط ﺟﻨﺘﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
آﻧﺴﻮی آب ﻫﺎ!

به راســتی چه کســانی جز یک رژیم
نامشــروع میتوانند از خوشحالی یک
ملــت آزادهای که در زمــان خود علیه
استبداد و دیکتاتوری رژیم نامشروع دیگری چون
پهلوی قیام کردند و کاخ استبداد را با خون در هم
شکستند ،ناراحت باشند!
ملــت ســرافراز ایران اســامی همــواره نماد
ظلمستیزیعلیهمستکبرانعالمبودهودرکشاکش
تاریخ همیشــه طــرف حق را گرفته اســت .با
پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  57نظام
جهانی دچار تغییرات گستردهای شد بهطوریکه
امروز دســته بندی های سیاسی در یک طرف
کشــورهای جنگ افروز عالم را قــرار داده و در
طرف دیگر ایران اســامی بهعنوان کانونی امن
و با ثبات در جهان ،پرچم اعتدال را بر فراز این
کــره خاکی به اهتزاز درآورده اســت .بنابراین،
دسته ای از کشــورهای عموما غربی همواره از
فلسفه شــکل گیری انقالب اسالمی در هراس
بوده اند تا به انحاء مختلف دشــمنیهای همه
جانبــه خود را علیــه ملت آزاده ایــران اعمال
نمایند و امروز رنگ رخســاره جنــگ افروزان
عالم نشان ار سر درون آنان دارد .پرواضح است
آنانی که خوشحالی ملت صبور و مقاوم ایران را
برنمی تابند با عصبانیت خود خبر از یک پیروزی
بزرگ برای این ملت ســربلند مــی دهند .در
چنین اوضــاع و احواالتی که اعتــدال ایرانیان
بــر مذاق ملت هــای آزاد اندیش جهان خوش
نشسته اســت باید گفت که بوی پیروزی بیش
از پیش به مشام میرسد و این عجز و ناتوانی و
داد و بیداد کردنهای نخستوزیر اسرائیل خود
نشانهای از نصر الهی و ظفرمندی ملت عزتمند
ایران در بحــث پرونده هســتهای در آیندهای
نزدیک میباشد .به عبارتی این همه عصبانیت

ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻰ

ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺿﻌﻒ ﺟﺪﻱ ﺍﺳﺖ
ﻫﻴﭻ ﻓﻴﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﻩ
ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻢﺑﺮﺍﻱﭘﺪﺭﻡ
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕﺍﻳﺠﺎﺩﺷﺪﻩ
ﺑﺮﺍﻱﺍﻳﺸﺎﻥﻗﺎﻧﻊﻛﻨﻨﺪﻩﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ
ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ

۲

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻔﺮ ﺩﻭ ﻫﻘﺘﻪ ﺍﻯ
ﻫﻴﺌﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﻮﺛﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ:

ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻳﻤﻦ
ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺮﻕ ﻣﻰﺳﺎﺯﺩ

ﺻﻔﺤﻪ7

۲

ﭘﻴﺎﻡ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﺮﺩﻣﻰ

ﺧﺪﻣﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺷــﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﻋﺮﺽ
ﻛﻨﻢ
ﻣﮕﺮ ﻟﻘﺐ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﻮﺍﻧﻪﻫﺎﻯ
ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﻫﺎﺷــﻤﻰ
ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ؟
ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ1

ﻣﻄﻬﺮﻯ ،ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰ ﺗﺮﺳﺪ !

ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ2

ﻗﺎﻧﻮﻥﺷﻜﻨﻰ ،ﺍﻳﻨﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ

ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺎﻝﻣﻴﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ

ﻳﻮﺭﺵﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﺳﻮﺍﺭﺍﻥ
ﺩﺭ ﺷـــﻬـــﺮ ﺷﻴـــــﺮﺍﺯ
ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﻣــﺮﺩﻡ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺷﻜﺴﺘﻦ
ﺷﻴﺸــﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺍﻭ ،ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺳــﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ
ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ .ﺍﻭ ﺷــﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ
ﺟﻨﺠﺎﻟﻰﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺧﺒﺮﺳــﺎﺯﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﻛﻪ
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
ﺭﻭﺷﻨﻰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ
ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻥ ﭼﻪ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺑﺪﺍﻧﺪ
ﺍﺯ ﺷﻨﺎ
ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻼﻑ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ
ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺧﻂِ ﺳﺮﺥِ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺎﺡ ﻭ ﺁﻥ ﺟﻨﺎﺡ،
ﻫﻴﭻ
ﺍﺑﺎﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﻛﻪ
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ﻧﺸــﺎﻧﻪ
ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻰ
ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺳﻴﺎﺳــﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ )ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ!( ،ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ
ﺍﻣﻴﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶ
ِ
ﺍﻓﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺳﺮﺳﻮﺯﻧﻰ
ﺗﺮﺱ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺭﺍﻩ ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ.
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ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻰﺭﻭﻳﻢ؟!

ﺧﺪﺍﻳﺎﺭﺳﻌﻴﺪﻭﺯﻳﺮﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ

ﻗﺎﻧﻮﻥﺷﻜﻨﻰ ﻣﻌﻀﻠﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ
ﻭ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻧﻰ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺟﺰ ﻣﻔﺴﺪﻩ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺑﺮﻧﻤﻰﺧﻴﺰﺩ .ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻯ
ﺑﻪ ﺍﺷﻜﺎﻝ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
ﺣﺎﻝ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ،ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺍﺭ ﻭ
ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ
ﺷﻜﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﻳﻚ
ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺳﻤﻰ
ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ
ﻣﻨﻔﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺟﺎﻯ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ؛ ﻭﻟﻰ
ﺩﺭ ﺍﺻﻞ
ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﭼﻨﺪﺭﻭﺯ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ
ﻛﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻧﻈﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﻛﺸﻴﺪ ﻭ ﺁﻥ
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﺭﺍﺫﻝ ﻭ ﺍﻭﺑﺎﺵ ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ
ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ،ﻛﻪ
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﺷﺪ .ﺍﺯ
ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻮﺝ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺩﺭ ﻫﻤﻪ
ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﻛﺸﻮﺭ
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ
ﻫﺮﻛﺲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ

ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ
ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻭﻝ ﺁﻧﻜﻪ
ﻋﺪﻩﺍﻯ ﻣﻰ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﭘﻴﺶ
ﻭ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻧﻪ
ﺑﺎ ﻛﻼﻡ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﻭ ﭼﻤﺎﻕ ﻭ ﺁﺟﺮ
ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻗﺼﺎﺹ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﻳﺖ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻣﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﻋﺪﻩ ﺧﻮﺩ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﻨﻄﻖ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺍﻯ
ﻋﻘﺎﻳﺪ
ﺧﻮﻳﺶ ﺁﮔﺎﻫﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ
ﺑﺮ ﺁﻥ
ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﭘﺎﻯ ﻣﻰﻓﺸﺎﺭﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ
ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﺳﻒﺑﺎﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻀﺮﻭﺏ
ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻥﺷﻜﻨﺎﻧﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ
ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻴﺘﻰ
ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻃﻮﻳﻠﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﮔﻮﻳﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ﺑﻮﺩﻥ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺩ ﻋﺪﻩﺍﻯ ﺗﺎﺯﻩ
ﺑﻪ
ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﺭﺳﻴﺪﻩﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻰ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ
ﺑﺮﺍﻯ
ﺧﻮﺩ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ
ﺩﺳﺖ
ﻭ
ﭘﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﻴﺰ
ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻼﺵﻫﺎﻯ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ،
ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩ...
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ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻬﺪﻯ ﺷﺮﺍﻓﺖ

ﺭﻳﺎﺳﺖﻣﺤﺘﺮﻡﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻣﻴﺮﺍﺙﻓﺮﻫﻨﮕﻰ،
ﺻﻨﺎﻳﻊﺩﺳﺘﻰﻭﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯﺍﺳﺘﺎﻥﻳﺰﺩ

ﺑﺎ ﺍﻧﺪﻭﻫﻰ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ
ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻋﺰﻳﺰﺗﺎﻥ ﺭﺍ
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮﺽ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ،ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ
ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ،ﻏﻔﺮﺍﻥ
ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ
ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺻﺒﺮ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﺩﺍﺭﻡ.

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻨﻰ

/ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﻳﺰﺩ

ﺭﻳﺎﺳﺖ

ﻣﺤﺘﺮﻡﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻣﻴﺮﺍﺙﻓﺮﻫﻨﮕﻰ،

نمابین

ﺻﻨﺎﻳﻊﺩﺳﺘﻰﻭﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯﺍﺳﺘﺎﻥﻳﺰﺩ

ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺍﺧﻮﻯ
ﮔﺮﺍﻣﻴﺘﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻟﻢ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﺯ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﺣﻖ
ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻰ ﺑﺎ
ﺍﻭﻟﻴﺎءﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﺩﺍﺭﻡ.
ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺟﻮﺍﻫﺮﻯ-

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻓﺎﺭﺱ
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ
ﺣﻤﻠﻪﺑﻪﻣﻄﻬﺮﻱ

۲

ﮔﻔﺘﮕﻮیآﻓﺘﺎب

۲

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

ﯾﺰدﺑﺎ آﯾﺖاﻟﻠﻪﻫﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ:

ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﺑﺎ اراده ﻣﺮدم
زﻧﺪﮔﯽﮐﻨﯿﻢ

ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ
ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻓﺎﺭﺱ ﺷﺪ
ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻴﺮﺍﺯ:
ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺩ
ﻛﺎﺷﺘﻴﺪ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺩﺭﻭ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟

۶

ﺣﺴﻴﻦﺻﻤﺼﺎﻣﻲ:

ﺧﺎﻭﺭﻱ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺍﺣﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩ
ﺭﻭﻱﻛﺎﺭﺁﻣﺪ
۶

ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺭ

ﻣﺤﺴﻦ ﺭﻫﺎﻣﻲ :

اﺳﺖاﺻﻼحﻃﻠﺒﺎنوﻧﺎﻃﻖﻧﻮری
ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ

ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ

ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮم روﺣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
ﻗﺪرت
اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم وﻋﺪه داده اﺳﺖ
ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻓﮑﺮ
ﺗﺮﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻓﮑﺮﺷﺎن رادر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ

۲
ﭘﻴﺎﻡ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﺮﺩﻣﻰ

ﺍﺯ
ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱﺳﺘﻮﻥﭘﻴﮕﻴﺮﻱﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻱ
ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ
ﺑﺎﺯﻛﺮﺩﻥ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﺮﻩ ﺟﺪﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺟﺮ
ﻭ
ﭘﺎﺩﺍﺷﻲ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨــﺪﻱ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ.

ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد روﺣﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﻫﺴﺘﻢ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت او را ﻣﯽداﻧﻢ
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ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺗﻔﺖ

ﻛﻼﺱ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ  -ﻇﺮﻳﻒ
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻰ

ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻥ
ﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻲﮔﻔﺘﻴﻢ
ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻭ
ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳــﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺳﺨﻨﺎﻥ
ﻧﺎﺻﻮﺍﺏ.
ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳــﻰ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻛﺮﺩﻳﻢ
ﺫﻛﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ)ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎ
ﺍﻏﻤﺎﺽ( ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ
ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﺖ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩﻳﻢ
ﻛﻪ ﺍﺻﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ »ﺍﻓﺮﺍﻁ « ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻮﺟﺐ »ﺗﻔﺮﻳﻂ« ﻓﺮﺩﺍﺳﺖ.
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ15
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ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺧﻄﺎ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ؟
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺧﺪﻳﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ

ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻥ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ ﺍﺯ
ﺭﻳﺎﺳﺖ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺍﻓــﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛــﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﻭ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻯ ﺍﺯ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻰ ﮔﺪﺍﺭ
ﺑﻪ ﺁﺏ
ﺯﺩ ﻳﺎ ﺭﻭﻯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺍﻋﻀﺎ
ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻰ ﻛﺮﺩ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻧﻴﻔﺘﺎﺩ ﻭ
ﺩﺭ ﺷِ ﻖّ ﺳﻮﻡ ﻫﻢ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﺍﻟﺰﺍﻣﺎ
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ...
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ15
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ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩ
ﺭﺿﺎﺑﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻰ

ﻫﺎﺷﻤﻰ
ﺭﻓﺴــﻨﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺼﺎﺣﺐ
ﻛﺮﺳــﻰ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﻣﺠﻠــﺲ ﺑــﺮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻧﺸــﺪ! ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ
ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ
ﺍﺭﺍﺋــﻪ
ﺩﺍﺩ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺳــﺘﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻧﺒﻮﺩ.
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ15
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ﺗﺌـﻮﺭﻯ ﻫﺎﻯ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳـﻼﻣﻰ؛ﭼﺮﺍ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ ﺷـﻨﻴﺪﻥ
ﺍﺯ ﺗﺌـﻮﺭﻯ
ﻫـﺎﻯ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳـﻰ ﺍﻧﻘـﻼﺏ ﺍﺳـﻼﻣﻰ ،ﭼﻨﻴﻦ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮ
ﺍﻯ ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!؟
ﺗﺌـﻮﺭﻯ ﻫﺎﻳﻰ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺳـﻼﻡ ﻧـﺎﺏ ﻛﻪ "ﺟﻤﻬﻮﺭ"
ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ
ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭ ﻳـﻮﻡ ﺍﷲ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫـﻢ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳـﻦ 58
ﺑـﻪ
"ﺟﻤﻬـﻮﺭﻯ ﺍﺳـﻼﻣﻰ" ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﻧـﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﻫـﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻧـﺪ
ﻛـﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟـﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰﺗـﺮ ﻣﻰ ﺷـﻤﺎﺭﻧﺪ.
ﻣﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺳـﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﺍﻳﺸـﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺷﻴﺮﺍﺯ
 ﻛـﻪﺻﺪﻫـﺎ
ﻧﻔـﺮ
ﻣﺸـﺘﺎﻗﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺘﻈـﺮ
ﺷـﻨﻴﺪﻥ ﺁﻥ
ﺑﻮﺩﻧـﺪ -
ﭼﻴﺰﻯ ﺟﺰ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻳﻜـﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ
ﺟﻤﻬـﻮﺭﻯ ﺍﺳـﻼﻣﻰ ﺑﻮﺩ؟
ﻫﻤـﺎﻥ ﺗﺌﻮﺭﻯ
ﻫﺎﻳـﻰ ﻛـﻪ ﭘﺨـﺶ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳـﻴﻤﺎﻯ
ﺟﻤﻬـﻮﺭﻯ
ﺍﺳـﻼﻣﻰ ﺑـﺎ ﺗـﺮﻭﺭ ﺷـﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬـﺮﻯ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ "ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻗﺎﻥ" ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻫﻨـﻮﺯ ﺍﺯ ﻳـﺎﺩ
ﻧﺒﺮﺩﻩﺍﻳﻢ ﺍﻇﻬـﺎﺭﺍﺕ )ﮔـﻮﺩﺭﺯﻯ( ﻃﺮﺍﺡ
ﻭ ﻋﺎﻣـﻞ
ﺷـﻬﺎﺩﺕ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳـﺦ ﻗﺎﺿﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛـﻪ ﺩﺭ
ﭘﺎﺳـﺦ ﺍﻳـﻦ ﺳـﺆﺍﻝ ﻛـﻪ ﭼـﺮﺍ ﺍﺳـﺘﺎﺩ
ﺭﺍ ﺑـﻪ
ﺷـﻬﺎﺩﺕ ﺭﺳـﺎﻧﺪﻯ؟ ﺍﻇﻬـﺎﺭ ﺩﺍﺷـﺖ ﭼـﻮﻥ
ﺍﻳﺸـﺎﻥ ﺑـﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﻜﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴـﻰ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﺴـﺖ
ﺍﺳـﺘﺎﺩ
ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺑـﻮﺩ .ﻳـﻚ ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺑﺎﻳـﺪ
ﺍﻧﮕﻠﻴﺴـﻰ ﺑﺪﺍﻧﺪ!
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ15

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻬﺪﻯ ﺷﺮﺍﻓﺖ

ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ

4288

۶

ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺁﻓﺖ ﭘﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﻛﺜﻴﻒ

ﻣﺤﺴﻦ
ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺣﻖ ﻃﻠﺒـﻰ؛ ﺑﻪ ﺭﺍﺳـﺘﻰ ،ﭼﻪ
ﻋﺎﻣﻠـﻰ ﻣﻮﺟـﺐ ﺣﻤﻠـﻪ ﮔﺴـﺘﺎﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻬﺎﺟﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻛﺘـﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺩﺭ
ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺷـﺪ؟ ﺣﻤﻠﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ!
ﺍﻳﻦ ﺳـﺆﺍﻝ ﻭ ﺳـﺆﺍﻻﺗﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳـﺖ
ﺍﻳـﻦ ﺭﻭﺯﻫـﺎ
ﺫﻫـﻦ ﻫـﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧـﻰ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺧﻮﺩ
ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﭼـﻪ ﺷـﺪﻩ
ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺩﻫـﻪ ﭼﻬـﺎﺭﻡ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺟﻤﻬـﻮﺭﻯ
ﺍﺳـﻼﻣﻰ )ﺩﻫـﻪ ﻋﺪﺍﻟـﺖ ﻭ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ(
ﺷـﻨﻴﺪﻥ
ﺻﺪﺍﻯ ﺣﻖ ،ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻌﻀﻰ ﺳـﺨﺖ
ﻭ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺷـﺪﻩ
ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮﺍﻯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛـﺮﺩﻥ ﺁﻥ
ﺑﻪ ﺍﺟﻴﺮ ﻛﺮﺩﻥ
ﺍﺭﺍﺫﻝ ﻭ ﺍﻭﺑﺎﺵ ﻣﺘﻮﺳـﻞ ﻣﻰ ﺷـﻮﻧﺪ؟
ﭼـﺮﺍ ﻋـﺪﻩ ﺍﻯ
ﺑـﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺟـﺎﺯﻩ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺑـﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺧـﻮﺩ
ﭼﻨﻴـﻦ
ﻫﻨﺠﺎﺭﺷـﻜﻨﺎﻧﻪ
ﺭﻓﺘـﺎﺭ
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ؟ ﻭ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺩﺭﺩﻧﺎﻙﺗـﺮ،
ﭼـﺮﺍ ﺍﻳـﻦ ﻋـﺪﻩ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺼـﻮﻥ ﺍﺯ
ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩ ﻣﻰ
ﺩﺍﻧﻨـﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ
ﻛـﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
ﺍﺻﻞ ﻫﺸـﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳـﻰ
ﻣﺼﻮﻧﻴـﺖ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ "ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺗﻤـﺎﻡ ﻣﻠـﺖ ﻣﺴـﺌﻮﻝ
ﺍﺳـﺖ
ﻭ"ﺣـﻖ" ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻫﻤـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺩﺍﺧﻠـﻰ ﻭ
ﺧﺎﺭﺟﻰ
ﻛﺸـﻮﺭ "ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ" ﻧﻤﺎﻳﺪ" ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ
ﺷـﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟

ﺷﻨـﺒﻪ

 23ﺍﺳﻔﻨﺪ 1393

14 Mars 2015

 23ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻻﻭﻝ1436

1000ﺗﻮﻣﺎﻥ

ﺳﺎﻝ15

ﻣﻤﮑﻦ

ﺗﯿﻢﻣﺬاﮐﺮات
ﮐﺮاتﻫﺴﺘﻪای
اﻣﯿﻦ و ﻟﺴﻮز
دﻟﺴﻮز اﺳﺖ

اذان ظهر 12:13

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﺪ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ
ﺑﺠﺎﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،
ﺑﺎﺕ ،ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻴﻦ
ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎﻱ
ﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ15
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ﺭﻳﺎﺳﺖ

ﻋﻠﻰﺟﻠﻴﻠﻴﺎﻥ

ﻭﺟــﻮﺩ ﺳــﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ
ﺩﺧﻴــﻞ ﻧﻤــﻮﺩﻥ ﺗﻮﺩﻩﻫﺎ
ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴــﺮﻯ ﻫــﺎﻯ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ
ﺟﻮﺍﻣﻊ
ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ
ﺻﺤﻴﺢ
ﺁﻥ ،ﺳــﻼﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ
ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﻭﺭﻭﺩ
ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﺑﺪﺍﺧﻼﻗﻰﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ
ﻣﻰ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻔﻴﺪ ﻳﻚ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
ﺑﺪﺍﺧﻼﻗﻰﻫﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ
ﻭﺭﻭﺩ
ﭘﻮﻝﻫــﺎﻯ ﻛﺜﻴﻒ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻛﺸﻮﺭ
ﻧﻤﻮﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ .ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ
ﺍﺯ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺷــﻜﻞﮔﻴﺮﻯ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻴﺎﺳــﻰ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ
ﺷﻔﺎﻑ
ﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﭘﻮﻝﻫﺎﻯ
ﻧﺎﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻋﺮﺻــﻪ ﻗــﺪﺭﺕ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﮔﺎﻡ ﺑﺮﻣﻰﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻬﺪﻯ ﺷﺮﺍﻓﺖ

ﻣﺤﺘﺮﻡﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻣﻴﺮﺍﺙﻓﺮﻫﻨﮕﻰ،

ﺻﻨﺎﻳﻊﺩﺳﺘﻰﻭﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯﺍﺳﺘﺎﻥﻳﺰﺩ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺛﺮ ﻭ
ﺗﺎﺳﻒ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺍﺧﻮﻯ ﮔﺮﺍﻣﻴﺘﺎﻥ
ﺭﺍ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮﺽ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ،ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ
ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻋﻠﻮ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ
ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺻﺒﺮ
ﻭ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻢ.
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻈﻔﺮﻯ-

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

حاشیه سیاست
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علت جدایی نامزد کریس رونالدو

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ

شنيديم شایک که یک مانکن روسیه است ،در
گفت و گو با مجلــه «هوال» برای اولین از دالیل
جداییاش از رونالدو ســخن گفــت .به گزارش
فرارو نامزد رونالدو گفته که نســبت به بودن با
ستاره رئال «احساس زشتی» میکند به همین
دلیل جدا شدن از او را ترجیح داده است .پس از
عدم همراهی شایک با رونالدو در مراسم اعطای
جایزه کفش طالیی در ژانویه گذشــته ،هواداران
ستاره رئال مادرید با طرح سواالتی به گمانه زنی
پرداختند اما در روزهای بعد مشخص شد که این
دو پس از پنج سال ،از هم جدا شده اند.

پسر  ۷سالهای که
اندازه گوگل میداند!

با خبر شــديم یک پسر  ۷ساله هندی به خاطر
اطالعــات عجیب و غریب و شــگفتی انگیزی
که دارد به اســم « گوگل» معروف شــده است.
بــه گزارش مهــر« ،کائوتیلیا پاندیت» پســر ۷
ساله هندی یک دانشنامه کامل است .این پسر
 ۷ســاله در تمامی زمینه ها از جمله جغرافیا،
زیست شناسی اطالعات کامل دارد او همچنین
در آمار ،اقتصاد ،سیاست و تقریبا هر موضوعی که
بخواهید می تواند به شما اطالعات کاملی دهد.
کائوتیلیای  ۷ساله در عرض سه ماه توانست درباره

وزارت کشور هم متن جدیدی را در انتقاد از این
رفتار برای خواندن درگوش خبرنگار چند رسانه
همســو با خودشان آماده می کند.گروه فشار هم
البد کار خودش را می کند و مهیا پس از «اخطار
آخر»می شود.

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی،اقتصاد

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
اذان مغرب 18:30
تهران  :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
اذان صبح فردا  4:53
امور آگهیها 0912 819 7782
طلوع آفتاب فردا  6:13
تلفن  88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :روزتاب -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
نشانی الكترونیكی روزنامه:
توزیع:موسسهپیامرسانپیروز
aftab.yz@gmail.com
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

سامانه پیامك آفتاب یزد3000141427 :

سروش فرهاديان

 ۲۱۳کشــور اطالعاتی از قبیل جمعیت ،تولید
ناخالــص ملی ،منبع درآمد ،ارز ،مذهب و میراث
فرهنگی را یاد بگیرد و درباره اش صحبت کند.

پاسخ مهناز افشار به شایعات

شنيديممهنازافشاربازیگرسینماکهباپسرمحمد
علی رامین مشــاور محمود احمدی نژاد ازدواج
کرده است در صفحه اینستاگرامش توضیحاتی
درباره برخی شایعات مطرح شده پیرامون خود
پاســخ داد و نوشــت:عبور كردن از مسائلي كه
بازدارنده در زندگي و اهداف است درسي بود كه
از بزرگترهــا ياد گرفتم.عزيزان ميدانم بعضي از
شما سوال و پرسشهايي بابت حواشي كه صحت
نداشــته از من داريد .پس براي شما ميگويم و
اين بزرگواري و متانت شما را محترم ميشمارم
كه ديگر وقت گرانبها و ارزشمند خودتان را صرف
حواشي و دغدغه هايي كه باعث ميشود از زندگي
و اهدافتان دور شويد ،نكنيد .من مهناز افشار با
آنچه بوده و خواهم بود با عشق بدون هيچگونه
شــرط و شــروط كذب و  ١٠شاخه گل نرگس
توســط آقاي  ...عزيز به عقد همسرم درآمدم و
افتخار ميكنم مردي در كنار من است كه براي
در كنار من بودن ايستادگي كرد و انتخاب كرد و
محافظ من شد و شد پدر دخترم و شريك شادي
وغمهايم.

انباري

راديو در اتاق روشــن بــود و از آن صداي
جناب آقــاي بادامچيان از حزب موتلفه به
گوش مي رسيد ميگفت :نبايد اجازه دهيم
تا سرنوشت دولت بعدي مثل دولت احمدي
نژاد باشد .اقدس خانوم درحالي كه دست
به كمر بود و داشت در حياط خانه آب جارو
ميكرد و به صداي راديــو گوش ميداد با

ميالد شويكلو

شنيدن اين حرف گفت :وا خدا مرگم بده چرا
راديو دلشوره تو تن آدم ميندازه؟ حاال دولت
بعدي مثل فعلي بشه مثال چيتون ميشه؟!
مش باقر شوهرش در حالي كه كنار راديو تو
اتاق لم داده بود بلند گفت :زن ،به دلت بد نده
هيچي نميشه فقط آخرهاي عمردولت بعدي
هم ميگيم صبوري كنيم تا اين نيز بگذرد!

سرايدلگشا

نه كســي تا به حال جوهري به قرض گرفته تا بر
كاغذي روان داشته باشد .اينجا تنها افكار مشهوران را
مي گيرند و تكرار مي كنند .تنها شهرت سروري
دارد و عقالنيت نوكري .جويات هيجاني محبوبيت
مي دهد و حقيقت گويي ،دوري .تنها بايد بنگري كه
خط افكار از كجا آمده و مدعيان چه واكنشي دارند.
مطمئنا اولين واكنش ها بالفاصله تكرار مي شوند.
تكرار و تكرار و تكرار...
بايد قبول كنيم كه ديگر شــغل ما روزنامه نگاران
تنها يك حرفه صنفي بوده و عشــقي در آن ديده
نمي شود .تازه به دوران رسيده ها آمده اند و جاي را
برماتنگكردهاند.نهميدانندونهميتوانندكهبدانند.
تنها تكرار مي كنند .رسم طوطي را خوب آموخته اند.
نقش روي خود مي زنند و جامه اي از پوســتين
بزهاي گر به تن مي كنند تا بگويند سري در ميان
سرها دارند .اين روزها همه اينگونه زيست مي كنند.
مردان و زناني كه تمام وقــت خود را صرف تكرار
مكررات مي كنند تا بگويند «هيچ ،در چنته دارند»...

نگاه

 آیت قیصر بیگی فعال سیاسی

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﺠﻮﺯ ﻛﻰ ﻭ ﻛﺠﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ؟!
ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺸــﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺁﻧﻘــﺪﺭ »ﻣﺬﻣﻮﻡ« ﻭ
»ﺟﺎﻧﻜﺎﻩ«ﺑﻮﺩﻛﻪﺑﻴﺖﺍﻣﺎﻡ)ﺭﻩ(
ﻧﻴﺰ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺗﻠﺦ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﺍﺩ.ﺳﻴﺪ
ﻳﺎﺳﺮﺧﻤﻴﻨﻰﺩﻳﺮﻭﺯﺩﺭﮔﻔﺘﮕﻮﺑﺎﻳﻜﻰ
ﺍﺯﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
ﻫﺎﻯﺧﺒﺮﻯﺿﻤﻦﻣﺤﻜﻮﻡﻧﻤﻮﺩﻥﺣﻤﻠﻪ
ﻭﭘﺮﺗﺎﺏ
ﭘﺎﺭﻩﺁﺟﺮﺑﻪﺳﻤﺖﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩﻣﺠﻠﺲﺑﻴﺎﻥ
ﻧﻤﻮﺩ
ﻛﻪ»ﺑﺎﻳﺪﻓﻜﺮﻯﺍﺳﺎﺳﻰﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻧﻤﻮﺩ«.
ﺍﻳﻦ
ﮔﻔﺘﻪ »ﻧﻴﻚ« ﻭ »ﺍﺣﺴﻦ« ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻰ
ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻓﻜﺮﻯ ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻔﻮﺫﻭ
ﻗﺪﺭﺕﺍﻧﺠﺎﻡﺩﺍﺩ؟ﺑﻪﻧﻈﺮﻣﻰﺭﺳﺪﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ
ﺍﺳﺎﺳﻰﺑﺎﭼﻨﻴﻦﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻳﻰﻭﺟﻮﺩﻳﻚ
ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻧﻈﺮ
ﻣﻴﺎﻥ
ﺟﻨﺎﺡ
ﻫﺎﻭﺟﺮﻳﺎﻥﻫﺎﻯﺳﻴﺎﺳﻰ
ﻛﺸﻮﺭﻭ
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯﻣﺨﺘﻠﻒﺍﺳﺖ.ﻣﻮﺿﻊﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ
ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﺏ
ﻛﻪ
ﻣﺸﺨﺺ
ﺍﺳﺖ
ﭼﺮﺍ
ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻫﺎ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺍﻣﺎ ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻈﺮﻯ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻗﺪﻡ
ﺍﺯ ﻗﺪﻡ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻔﻴﺪﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ
ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﻫﺎ ﻭ ﺟﻨﺎﺡﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻭ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
ﺍﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪﺷﺎﻫﺪﻳﻢﺍﻳﻦﺍﺗﻔﺎﻕﻧﻈﺮﻭﺟﻮﺩﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻭ
ﺑﺮﺧﻰ
ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﻭ
ﺭﺳــﺎﻧﻪ
ﻫﺎ
ﺑﻪ
ﺟﺎﻯ
ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻧﻤﻮﺩﻥ
ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺷﻮﻡ ،ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ
ﻣﻰ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺎﺟﺮﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺭﺩ
ﺁﻥ!
ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﺩﺍﺭ ﻣﻬﻢ
ﺁﻥ ﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ
ﺑﺎ
ﻣﻐﻠﻄﻪﺍﻯ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﺭﺍﻧﺪ
ﻛﻪ
ﮔﻮﻳﻰ ﻛﺘﻚ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﺣﻖ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻩ
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ﻭ
ﺍﮔﺮ
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دادن مجسمه ماهاتما گاندی در این میدان مهم ،
حضور ابــدی را برای او در کشــور خود ایجاد
می کنیم ».

آمده اند بگويند هيچ در چنته دارند!

بوی پیروزی میآید

پریروز

ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺳﻴﺪ ﻳﺎﺳﺮ ﺧﻤﻴﻨﻲ:
ﺩﻭﻟﺖ

ﺳﺎﻝ15

در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺘﻔﺎوت

ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ

ﻣﺮدم از اﺧﺘﻼسﻫﺎ
ﻧﺎراﺣﺖﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﺭﻫﺒﺮﻣﻌﻈﻢﺍﻧﻘﻼﺏ:

محمد كيهانی

«اخطار آخر» گروه فشار شیراز

نوشتن ديگر معنايي ندارد! نه كسي ميل به خواندن
دارد و نه ديگر فضايي براي بيان نگرش هاي متفاوت
وجود دارد .همه براي خود خبرچيناني شده اند كه
خبــره تكرار را از هم آموخته اند .تحريف گراني بار
آمده اند در جهت ُدر افشــاني هاي پي در پي! هر
چه بنگاري و بگويي ،اثري بر افكار خط گرفته افراد
نخواهدداشت.
مــدت مديدي مــي خواني و تحليــل را بر جان
كالم مي بندي ،اما دســت آخر نوشتارهايت ،تنها
سياهه اي اســت كه بر خطوط كاغذ نقش بسته
است .نه مي توان اعتراض كرد و نه مي توان سكوت
را بر پهنــه افكار قرار داد .اگر اعتــراض را بر كالم
جاريسازي،تورابهبيهودگيميخوانند؛اگرسكوت
را از كنج ذهن بيرون آوري و بر لبان سرخ قرار دهي،
بي شك از مسئوليتي گذر كرده اي كه ايمان و عقيده
تو را مي سازد .هرچه باشد عبور از اين دوران ،سخت
و دشوار است .شــايد در اين دنياي هزار رنگ بايد
همانند تازه به دوران رسيده هاي مجازي در خمره
رنگارنگ پوچي و چرب زباني و حرافي و ادعا و مدعي
بيفتي تا بگويند تو هم رنگي داري به هزار رنگ ما.
ايــن روزها ،عالــم محضر افرادي اســت كه براي
خودنمايي ســرمه قرمز بر چشم مي كشند! براي
آنكــه از ديگري عقب نمانند ،دســت بــه تكرار
مي زنند .تكرار گفتار و نوشتار و بيان كلماتي كه شايد
شهرت و كسوتي براي آن ها دست و پا كند .هر يك
از ديگري و ديگري از ديگر بانيان ســخن ،كالمي
را تكــرار مي كنند .نه كســي از خود قلمي دارد و

ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺳﻮﺋﻴﺲ؛
ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ

ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﻛﻴﻠﻲ

عجب روزگاری

گویا « شــیراز »خیلی درکنتــرل دولت مرکزی
نیســت.آن ازمحاصره کالنتری که خودروی علی
مطهری (در روزی که او برای ســخنرانی به این
شهر رفته بود) از دست گروه فشار به آن جا پناه
بــرد ،این هم ازحمله به خــودرو مصطفی ترک
ی کــه برای پیگیری
همدانــی وکیلعلیمطهر 
شکایت موکلش از گروه فشــار ،به استان فارس
سفر کرده است.گروه فشــار پس از سوءقصد به
جــان مطهری این بار به وکیل او «اخطارآخر» را
داده است.نماینده عالی دولت در استان فارس هم
البد درحال حاضر شدن برای بازگشت به تهران و
دادن توضیح دوباره به وزیرکشور است.سخنگوی

ﻳﻜﺸﻨـﺒﻪ
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ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻛﻠﻴﻪ
ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪﺍﻥ ،ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻥ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻲﺭﺳــﺎﻧﺪ.
ﺑــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﺮﺣﻴﻤﻲ ﺭﻭﺯ
ﺍﻟﻲ  17:30ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ  93/12/25ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ 16
ﺩﺭ
ﻣﺴــﺠﺪ ﻧﻮﺭ ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻲ
ﻣﻨﻌﻘــﺪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﺣﻀﻮﺭ ﺳــﺮﻭﺭﺍﻥ ﮔﺮﺍﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷــﺎﺩﻱ ﺭﻭﺡ ﺁﻥ
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭ ﺗﺴﻠﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ8

روزگار عجيبياســت ؛ امروز مجســمه برنزي
گاندي در قلب شــهر لندن مقابل پارلمان زير
سايه برج بیگ بن اونهم در کنار مجسمه چرچيل
دشــمن قســم خورده اش که روزی قهرمان
استقالل هند را فقیر نیمه برهنه خوانده و آرزو
كــرده بود تا گاندي در اعتصاب غذايش بميرد،
جای گرفت٠دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس
در مراسم نصب اين مجسمه گفت  :نصب این
مجسمه تجلیل قدرتمندی از یکی از مهم ترین
چهره های جهانی اســت .وی افزود «:ما با قرار

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ8

ﻫﺮﺑﺎﻣﺪاد در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ
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رژیم صهیونیستی میتواند نشانهای بارز از طی
کردن راه درســت در دفاع تمام قد دولت تدبیر
و امید از آرمانهای نظام و رهبری در سیاست
خارجی باشد که امروز دشمنان قسم خورده ما
را اینچنین برآشــفته ساخته است .وقتی طلوع
آفتــاب اعتدال در صبحگاه  24خــرداد  92با
پرتوهای تدبیر و امید ،بــذر اعتدال را در عالم
گسترانید ،انتظار به ثمر نشستن آن نیز محفوظ
شــد تا امروز جهــان با زبان تکریــم حتی در
ارتباط با حق مسلم دانستن فن آوری صلحآمیز
هستهای با ما حرف بزند .اگر به عملکرد دولت
اعتدالگرا در سیاست خارجی خصوصا در بحث
پرونده هستهای نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم
شد که تیم دیپلماسی از همان آغاز با هنرمندی
و ظرافــت خاصی نبض مذاکرات را به دســت
گرفت و امروز حقانیت ایران اسالمی در این باره
به جایی رسیده که موجب عصبانیت افراطیون
عالم شده است.
این عصبانیت به حدی باال بوده که سردمداران
صهیونیستی را به هذیان گویی انداخته تا در یک
فرافکنی آشکار پدیده زشت و کریه داعش را به ما
نسبت دهند! رژیم کودک کشی که در طی ادوار
مختلف به قتل و عام کودکان معصوم فلسطینی
و غزهای پرداخته اســت امــروز چگونه مدافع
حقوق بشر شده و دم از حقوق کودکان میزند و
نگران پدیده داعشی شده که دست ساخته خود
آنان است! به راستی چه کسانی بهتر از داعشیها
میتوانستند ذهن و حواس دنیا را از کودک کشی
اسرائیلی ها پرت بکنند؟ از این رو داعشی ها را
باید عصاره اصلی افراطی گری رژیم نامشــروع
و کودک کش اســرائیل در منطقه دانست و به
راستی این توهین ها و هجمه ها و فرافکنی های
امروز رژیم جنایتکار اسرائیل ،این قتل و عام ها،
افراطی گری ها و جنگ افروزی های زورگویان
عالم در اقصی نقاط جهان بزرگترین نماد ترس
و بارز ترین نشانه زوال و فروپاشی شیطان بزرگ
در عصر حاضر است.

مردي زنش را به عدد ســتارگان آسمان
طــاق داد و از ابن عبــاس صحت آن را
پرسيد .وي گفت نگران نباش تو را هقعه

بر فراز بازار
دلنوشته

قاب

خياطسياستمداران

مجازات 9جاسوس توسط داعش

 امیرحسین ذاکری روزنامهنگار

از قديم ميگويند هميشه رمضان
يك بار هم شــعبان .يا آسياب به
نوبت يا شــب "نخوابيــده" درازه!
حــاال حكايت تهيه طومار مردم آمريكا عليه
سناتورهاي آمريكايي نويسنده نامه به ايران
رسيده .اما جالب آنجاست كه تا حاال شنيده
بوديم نمايندگان طومار عليه كســي جمع
كنند حتي طومار عليه خود جمع كنند حتي
شنيده بوديم عدهاي به نمايندگان گوجههاي
خريداري شده از ميوه فروشي سر كوچه خود
را پرتاب كنند اما اينكه ملت عليه نمايندگان
آن هم نمايندگان خوش تيپ ســنا طومار
جمع كنند انصافا نوبر اســت حتي نوبرتر از
چغاله بادامي كه فعال نوبر است و تازه رسيده،
اين يك چيزي مثل اســتيضاح نمايندگان
توسط مردم اســت طرحي كه پيشترها در
همين ستون جسارتا پيشنهاد شد ولي فقط
مورد استقبال مردم آمريكا قرار گرفته است.
" تونــي بركســي" ديزاينر و طــراح لباس
شخصيت هاي مشهور و برخي نمايندگان سنا
مي گويد :روزي يكي از سناتورها يعني جان
مك كين كه به خاطر جنگ طلبياش او را
رايش چهارم خطاب ميكنم براي پرو لباسش
نزدم آمد بعد از پرو جلو آينه ايســتاد خود را
برانداز كرد و ســپس رو بــه من گفت :توني
خوش تيپ شدم لباسم فيت من شده؟ گفتم
خيلي خوش تيپ شدهايد اما به قول سعدي
شاعر ايراني ":تن آدمي شريف است به جان
آدميت  -نه همين لباس زيبا نشان آدميت!"
وي كه خياط و طراح شــوخ مسلكي است
در مورد ليندســي گراهام يكــي از ديگر از
سناتورهاي تندرو ميگويد روزي گراهام براي
مشــاوره در مورد ديزاين لباسش نزدم آمد
به او گفتم چرا شــما در سياست معروف به
تندروي هستيد كه دائم دنبال تحريم است؟
وي به طنز پاســخ دادچون دنبال يك لقمه
نانم! متوجه نشدم منظورش چيست تا اينكه
مدتي بعد مقاله به نام" لقمهاي به نام تحريم"
نوشته جسي رابينســون كارشناس اقتصاد
سياسي را در نيوزويك خواندم فهميدم برخي
از اين سياستمداران غربي در دوران تحريم
ارزش سهامشــان در بازار بــورس افزايش

مييابد و به لقمه ناني بيش ميرسند.
روزي از يكــي از دمكــرات هاي متعادل در
مورد تندروهاي ســنا پرسيدم :گفت برخي
تندروهاي ســنا و كنگره افرادي هســتند
كه به خاطــر تصميمگيريهاي عجوالنه و
انفرادي به افراد «خود سر» معروف هستند.
به قول پارسيها :خودشان ميبرند خودشان
ميدوزند .يا از ذوق انجام كاري سرشــان از
خودشان نيست!
گفتني اســت؛ اين طراح و ديزاينر در مورد
وجود نمايندگان تندرو و معتدل در كنگره
و ســناي آمريكا گفت :دقيقا وجود تندروها
و كندروها و ميانهروهاي كنگره (روندگان از
الين مياني سياســت) مثل آجيل شب عيد
مي ماند يعني همه رقم توش پيدا ميشه؟!
وي همچنيــن مي گويــد يكــي ديگر از
مشــتريان من جو بايدن معاون باراك اوباما
كه زماني يكي از اعضاي كميســيون روابط
خارجي سناي آمريكا بوده بعد با كميسيون
دچار زاويه شــد از آن ائتالف بيرون كشيد و
رئيــس كميته روابط خارجي هم به او گفت
برو به جهنم ،هنگامي كه اندازه لباسســش
را ميگرفتم پرســيدم جريان اين نامه 47
نماينده چيست؟ با عصبانيت پاسخ داد :در
همه سالهاي فعاليتم در ســناي آمريكا به
ياد ندارم نمايندگان سنا به طور مستقيم به
كشور ديگر نامه بنويسند.
اينها شمشير را براي اوباما از رو بسته اند .من
گفتم از رو بستهاند از باالي سر هم گرفته اند
همچو شمشير داموكليوس!
اين خياط مي افزايد تام كوتون سناتور جوان و
تازهكار چند ماهي است نماينده ايالت آركانزاس
شده مبدع طرح نامه  47نماينده بوده و اولين
لباسي را كه با آن به كنگره رفت را من برايش
دوختم .وقتي با اينكه بــه طنز گفت ":برايم
لباسي بدوز مناســب يك دوئل شرافتمندانه
كنتهاي فرانسوي" فهميدم اهل نزاع است!
گپ آخر :به نظر من توني به عنوان خياط
اين آدمهاي مشهور سياستمدار آنها را از هر
كسي بهتر ميشناســد .به قول برنارد شاو:
هيــچ كس به اندازه خياطم مرا و اندازه ام را
نمي شناسد!

آرایه

حكمت درختي است كه در دل مي رويد و ميوه از زبان مي دهد.

بس بود .يعني راي الجوزا ء و آن سه ستاره
بيشتر نيست!
كشوري

عيسي

بطلميوس


یادآوری

محمود احمدينژاد در نشست خبري :1387/10/28
ما براي پرداخت نقدي يارانهها اســتدالل كارشناسي قوي در اختيار داريم و قرار
نيست به چالش تبديل شود.

در ویدیوی جدید گروه تروریستی داعش نه نفر به
جرم جاسوســی اعدام شدند.به گزارش دیلی میل،
داعش نه نفر را به جرم جاسوسی در مکان نامعلومی
در خاورمیانه به ضرب گلوله در سرشان کشته است.
ویدیوی این قتل نیز همچون سایر اعدام های داعش
ساعاتیپسازاجرامنتشرشد.اینویدیوباصحبتهای
یکیازفرماندهانداعشدررابطهبادستگیریاعضای
اصلی جاسوسان شروع می شــود.در این ویدیو نه
قربانی در مقابل دوربین وادار به اعتراف به جاسوسی
شــدند .آن ها اعتراف کردند که در رابطه با محل،
حرکت و جنگ افزارهای گروه تروریســتی داعش

جاسوسی کرده اند .آن ها پس از این اعترافات توسط
تروریست های نقاب دار به ضرب گلوله کشته شدند.
گفتنی است در طی یک ویدیوی  13دقیقه ای که
سه شنبه هفته گذشته منتشر شد یک نفر به جرم
جاسوســی از داعش در سوریه توسط یک کودک
گردن زده شد.این ویدیو از آن جا که یک کودک عامل
قتل بود ،نسبت به دیگر ویدیوهای منتشر شده از
سوی داعش دارای موقعیت خاص تری بود و واکنش
شدیدتری را از ســوی افکار عمومی در پی داشت.
گفتنی است عکس های زیر برای برخی مخاطبان
ممکن است بیش از اندازه ناراحت کننده باشد.

فقط چند كالم

بر فرض آقاي مطهــري يكي از بدترين
نمايندگان تاريخ مجلس اســت آيا اين
رفتارها و خشــونت ها بــر او روا بود؟
از اعتراض نرم كه پرتاب گوجه اســت
بگذريم ،پرتاب ســنگ و آجر كه نشانه

اعتراض سفت و ســخت و نشانه جنگ
است حتي نشــانه عزم به معدوم كردن
است .قرار بود سخنراني اش لغو شود يا
زندگي اش لغوگردد كه اين همه چوب و
سنگ به او پرتاب شد؟

