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وزارت دفاع اعالم كرد

پرواز موفقيت آميز 5 فروند جنگنده مافوق صوت صاعقه
گ�روه سياس�ي � وزارت دف�اع و 
پش�تيباني نيروه�اي مس�لح از پ�رواز 
موفقيت آميز 5 فروند جنگنده صاعقه و 

دو فروند بالگرد تيزتك خبر داد.
همزمان با 19 مهرماه س��الروز حضور 
فرمان��ده معظم كل قوا در ش��ركت صنايع 
ب��ه  وابس��ته  ايران)هس��ا(  هواپيماس��ازي 
وزارت دف��اع، ب��ا حض��ور امي��ر سرلش��گر 
صالحي فرمانده كل ارتش و سردار احمد 
وحي��دي وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي 
جنگن��ده  هواپيم��اي  فرون��د  دو  مس��لح، 
ماف��وق صوت صاعق��ه و دو فرون��د بالگرد 
تيزت��ك، ط��ي آئي��ن وي��ژه اي به ن��اوگان 
هواي��ي ارت��ش جمه��وري اس��امي ايران 

پيوست. 
در اي��ن مراس��م كه ب��ا پ��رواز مقتدرانه 
هواپيم��اي  فرون��د  پن��ج  ش��كوهمند  و 
صاعق��ه همراه ب��ود، س��ردار وحيدي طي 
س��خناني با اش��اره ب��ه توانمن��دي صنايع 
هواي��ي وزارت دفاع در طراحي و س��اخت 
ان��واع هواپيم��ا و بالگ��رد، اظهار داش��ت: 
طراح��ي و س��اخت هواپيم��اي جنگن��ده 
صاعقه ك��ه از فناوري هاي بس��يار پيچيده 
و پيش��رفته اي برخ��وردار اس��ت، با تاش 
بي وقفه و مش��ترك متخصصان هوش��مند 
و افتخارآفرين صنايع هوايي وزارت دفاع 
در ش��ركت هس��ا و ني��روي هواي��ي ارت��ش 
جمه��وري اس��امي ايران ب��ه منصه ظهور 

رسيده است. 
وحي��دي تولي��د اي��ن هواپيم��ا را نماد 
همدلي و همكاري مشترك صنايع هوايي 
وزارت دفاع با نيروهاي مس��لح ذكر كرد و 
افزود: پيش��رفت هاي خيره كننده صنايع 
دفاعي كشورمان از جلوه هاي شكوهمند 

خودباوري و اعتماد به نفس ملي است. 
وي با اشاره به فرمايشات اخير فرمانده 
معظ��م كل ق��وا در نوش��هر ك��ه فرمودن��د 
»رزمايش ها، موشك ها و امكانات پيشرفته 

دفاعي ايران براي همس��ايگان و هيچ يك 
از ملت هاي جهان تهديد نيس��ت«، تأكيد 
كرد: دكترين دفاعي ايران بر بازدارندگي 
مؤث��ر اس��توار اس��ت و جمهوري اس��امي 
هدف��ي ج��ز آرام��ش و امني��ت پاي��دار در 

منطقه را تعقيب نمي كند. 
وزير دف��اع با بي��ان اين ك��ه جمهوري 
اس��امي اي��ران كمتري��ن بودج��ه نظامي 
را در مي��ان كش��ورهاي منطق��ه ب��ه خ��ود 
اختص��اص داده اس��ت، گف��ت: ب��ا پرهيز 

از هرگونه مس��ابقه تس��ليحاتي ب��ا تكيه بر 
توان داخل��ي و فناوري بومي در حد دفاع 
مقتدرانه از كش��ورمان، نيروهاي مسلح را 

تجهيز مي كنيم. 
وحيدي تصريح كرد: با پژوهش محوري 
و خل��ق جديد در راس��تاي تحق��ق اهداف 
س��ند چش��م ان��داز بيس��ت س��اله كش��ور و 
برنامه پنج س��اله پنجم تاش خواهيم كرد 
اين توانمندي ها براي تقويت هرچه بيشتر 

بنيه دفاعي كشور به اوج برسد. 

بغض ايران در مازندران تركيد روايتي ديگر از حضور رهبر معظم انقالب
 در چالوس
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جلسه ديدار و ضيافت شام
 با دانشجويان و دانشگاهيان امريكايي

محمدرضا ميرتاج الديني*
در اين ديدار كه در سالن هتل اينتركنتيننتال نيويورك صورت گرفت حدود 400 
نفر از دانش��جويان و دانش��گاهيان از سراس��ر امريكا با دعوت نمايندگي دائمي ايران در 
س��ازمان ملل متح��د آمده بودند. اين افراد، دانش��جويان سياس��ي و رواب��ط بين الملل 
امريكا و عمدتاً كس��اني بودند كه به مس��ائل ايران عاقه مند بودند و نشس��ت صميمي 
ب��ا رئيس جمهور برگزار كردند. در اين ديدار نماين��دگان اقليت هاي مذهبي هم حضور 
داش��تند و مطالبي ارائه كردند. در اين ديدار دانش��جويان امريكايي و اساتيد آنها از هر 
موضوع��ي س��ؤال مي كردند؛ در مورد مس��ائل رواب��ط فيمابين امريكا و ايران، مس��ائل 
افغانس��تان، بحث هولوكاس��ت كه ترجيع بند همه جلس��ات رس��مي و غيررس��مي بود، 
مس��ائل هسته اي ايران و حوادث بعد از انتخابات. همين طور درباره اوستياي جنوبي و 
روابط ايران با كش��ورهاي قفقاز كه آقاي رئيس جمهور در اين قس��مت گفتند: ما وجوه 
مش��ترك فرهنگي فراواني با آنها داريم و تاش مي كنيم كه مشكات اوستياي جنوبي 
از طريق ديپلماس��ي حل و فصل شود. پاس��خگويي آقاي احمدي نژاد به اظهارنظرها و 
س��ؤاالت آن هم، برخاف جلس��ات ديگر بعد از پرسش يا ارائه نظر بود كه گاهي سؤال 
را ب��ه خودش��ان برمي گرداند و آنه��ا را در معرض پرس��ش قرار م��ي داد و راه حل آنها را 
جويا مي ش��د و اين براي دانش��جويان جالب بود و ابراز احساس��ات و خنده جلس��ه را به 
همراه داش��ت. اين جلس��ه حدود دو ساعت طول كشيد و با ضيافت شام به پايان رسيد 
ول��ي آق��اي رئيس جمهور بيش از يك س��اعت هم بعد از جلس��ه ايس��تاده به حرف هاي 

دانشجويان گوش داد و عكس يادگاري گرفت.
يكي از دانش��گاهيان س��ؤال كرد اگر دختري 18 ساله داش��تيد و بيايد بگويد نعوذ 
باهلل من به خدا ايمان ندارم چگونه به او جواب مي دهيد؛ همانطور كه گفتيد مس��ائل 

انساني و ايماني اجباربردار نيست؟
آق��اي احمدي ن��ژاد در ج��واب او گفت: من يك دخت��ر دارم، دخترم ه��م تازگي ها 
صاحب يك دختر ش��ده اس��ت )ك��ف ممتد حاضري��ن(، همانطوري كه مس��ائل فكري 
را نمي ش��ود تحميل كرد. كرامت و ش��أن انس��ان باالتر از آن اس��ت كه فك��ري را به آن 
تحمي��ل كرد. اگر س��ؤالي ايجاد ش��ده با منطق قوي ب��ه آن بايد پاس��خ داد، اعتقادات 
ديني را انسان ها بايد آزادانه انتخاب كنند. درباره هر حقيقتي مي شود سؤال كرد. اگر 
درست فكر كنيم اين حقايق  به قدري مبرهن هستند كه بتوانند انسان ها را قانع كنند 
مگر گروهي از انس��ان ها كه هميش��ه وجود داش��ته اس��ت.درباره زنداني شدن دو برادر 

عائي ها سؤال كردند كه اينها به اتهام جاسوسي در ايران زنداني شده اند:
 در مورد كار يك قاضي نمي شود دخالت كرد، در ايران دستگاه قضايي مستقلي است 
و همه در برابر قانون برابرند اگر كسي از قانون تخطي كند قاضي به آنها رسيدگي مي  كند 
من هم نمي توانم در مورد افراد قضاوت كنم چون قاضي نيستم، مسئول دستگاه قضايي 
هم نيس��تم، امكان تجديدنظر در ايران هست با توجه به اين كه مراحل متعدد و گوناگون 
در كشور براي روند قضايي وجود دارد امكان خطا خيلي پائين است. قانون مهمتر از همه 
انسانها است.يكي از حاضرين پروفسور جاين گفت: آقاي احمدي نژاد يك چيز در باره افكار 
شما و صحبت هاي شما ناخوانا است و آن رد كردن هولوكاست است شما با اين كار علم و 
منطق را رد مي كنيد، اين رد كردن را چرا تكرار مي كنيد در حالي كه اين حرف ها عليه كل 
تعهدات شما تمام مي شود.چرا هولوكاست را رد مي كنيد و چرا اين مطلب در درون شما 

ريشه گرفته است؟
آق��اي احمدي ن��ژاد در پاس��خ ايش��ان گفتن��د خيل��ي ممن��ون هس��تم، م��ن درباره 

هولوكاست فقط چند تا سؤال مطرح كرده ام. 
يك: اگر واقعه هولوكاس��ت يك واقعه تاريخي اس��ت چرا اجازه تحقيق درباره آن به 
دانش��مندان داده نمي ش��ود. اآلن دانش��منداني در اروپا به خاطر تحقيق و نظر مخالف 
مش��هور در اين مس��ئله، در زندان هس��تند چرا؟ چ��را درباره هرچيزي اج��ازه تحقيق و 
اختاف نظ��ر مي دهي��م ولي درب��اره اين موض��وع اج��ازه نمي دهيم. اين ي��ك برخورد 

غيرعلمي است ما بايد حتي درباره خدا، پيامبران اجازه سؤال و تحقيق بدهيم.
دو: كس��ي ك��ه درباره هولوكاس��ت س��ؤال دارد اين س��ؤال را بايد با اص��ل موضوع 
نسل كش��ي در مي��ان هر ملتي فرق گذاش��ت، ما مخالف كش��تار انس��انها هس��تيم 60 
ميلي��ون انس��ان در جن��گ جهاني دوم كش��ته ش��دند از مس��يحيان، يهوديان و ش��ايد 
مس��لمانان، همه آنها را بايد محكوم كرد نس��ل كش��ي زش��ت ترين كار است اگر كسي 

درباره يك واقعه تاريخي سؤال كرد نبايد آن را به نسل كشي متهم كنيم.
س��ه: فرض كنيم كه هولوكاس��ت اتفاق افتاده اس��ت، س��ؤال ما اين اس��ت اين در كجا 
اتفاق افتاده، چه كس��اني آن جنايت را مرتكب شده اند؟ در اروپا بوده، آيا درست است در 
فلسطين كه هيچ نقشي در جنگ جهاني نداشته در سرزمين آنها دولت يهود تشكيل شود. 
براي جبران حادثه اي كه در اروپا اتفاق افتاده، آيا فلسطين و مردم ستمديده فلسطين بايد 

تاوان پس بدهند؟
چهار: هولوكاست يك واقعه تاريخي است )قطع نظر از صحت و سقم آن( چرا اين قدر 
اهميت پيدا كرده است. چه ارتباطي اين مسئله به امروز دارد؟ چرا اين همه حساسيت؟قرار 

است چه نتيجه اي امروز گرفته شود.
ب��ه بهان��ه هولوكاس��ت ام��روز نسل كش��ي اتف��اق مي افتد. اگ��ر واقع��ه اي را محكوم 
مي كنيم، براي اين كه آن نسل كش��ي تكرار نش��ود، نه اين كه به بهانه آن امروز در غزه 
نسل كش��ي بشود. »غزه« سه س��ال است كه در محاصره است، چه كساني اين محاصره 
را ايج��اد كرده اند و اي��ن جنايت ها را انج��ام مي دهند، آنهايي ك��ه مي گويند پدران ما 
در هولوكاس��ت قرباني شده اند! ما با كشتار انس��ان ها مخالفيم، ما با جنگ جهاني اول 
و دوم مخال��ف بودي��م، در قحط��ي بعد از جنگ جهان��ي دوم كه در اي��ران در اثر حضور 

متفقين ايجاد شد، صدها هزار نفر در اثر بيماري مسري كشته شدند.
بعد از جلس��ه با پروفس��ور امريكايي كمي صحبت كردم. گفتم آيا از پاسخ آقاي رئيس 
جمهور درباره هولوكاست قانع شديد، ايشان گفتند سؤال هاي ايشان خوب است و پاسخ 
ندارد، ولي اصل هولوكاست را نبايد انكار كند. نسبت به آن قسمت قانع نشدم، براي اين كه 
هولوكاس��ت در ميان ما يك امر تاريخي قطعي است، ديگر معني ندارد درباره آن تشكيك 
كنيم. گفتم قطعي تر از وجود خدا حقيقتي وجود ندارد، درباره آن سؤال و تحقيق هست و 
كسي آن را منع نمي كند، چطور در يك مسئله و واقعه تاريخي نبايد سؤال و بررسي شود. 
چطور در مورد مس��ائل ديگر تاريخي اين طور قضاوت نمي كنيم، پس اين مس��ئله تاريخي 
مفروض با مسائل سياسي بين المللي امروز گره خورده است كه اين چنين حساسيت درباره 

آن وجود دارد و از هرگونه سؤال و بررسي و تحقيق درباره آن جلوگيري مي شود!
* نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي

سفرنامه
متكي به كارگروه مبارزه با پولشويى پيوست

ب��ا تصويب هي��أت وزي��ران، وزي��ر امورخارجه ب��ه عضويت 
كارگ��روه مربوط ب��ه آيين نامه ه��اي قانون مبارزه با پولش��ويي 

پيوست.
به گ��زارش پاي��گاه اطاع رس��اني دولت، هي��أت وزيران با 
اس��تناد به اصل 138 قانون اساس��ي و با توجه به اينكه وزارت 
ام��ور خارج��ه نقش فعال��ي در ارتباط ب��ا موضوع پولش��ويي در 
داخل كش��ور نظير تدوين قانون مبارزه با پولش��ويي، مس��ائل 
مرتب��ط ب��ا تحريم ه��اي مال��ي و بانك��ي داش��ته و همچني��ن بنا 
ب��ه وظيف��ه قانوني، ارتباط ب��ا نهادهاي بين المللي نظير FATE و س��اير سيس��تم هاي 
نظارت��ي بين المللي را پيگي��ري مي نمايد، حضور مؤثر اين وزارتخان��ه در كليه ترتيبات 
مرتبط با موضوع فوق در داخل كش��ور را ضروري دانسته و با عضويت اين وزارتخانه در 

كار گروه مربوط به قانون مبارزه پولشويي موافقت كرد. 
پي��ش از اين مصوب��ه وزيران ام��ور اقتصاد و داراي��ي، بازرگاني، اطاعات، كش��ور، 

دادگستري و رئيس كل بانك مركزي در اين كار گروه عضويت داشته اند. 
درخواست امريكا براي مذاكره نشان اقتدار روزافزون ايران است

عضو هيأت رئيس��ه مجلس گفت: اصل تقاضا و اصرار امريكا براي مذاكره با ايران، 
نشان دهنده اقتدار روزافزون جمهوري اسامي ايران در منطقه و جهان است. 

محمد دهقان در گفت وگو با فارس با اشاره به مذاكرات هسته اي ايران در ژنو گفت: 
در جلس��اتي ك��ه نمايندگان پس از اج��اس ژنو با وحيد جليل��ي در خصوص مذاكرات 
صورت  گرفته داش��تند، مطالب خوب و مهمي مطرح ش��د كه همه از شكوفايي بيش از 
پي��ش اقتدار ايران در مذاك��رات خبر مي داد. نماينده مردم چناران در مجلس ش��وراي 
اس��امي به حواش��ي قابل توجه اجاس ژنو اش��اره كرد و اظهار داشت: پس از نشست 
صب��ح اين اجاس، نماينده امريكا اش��تياق خود را براي مذاك��ره  با وحيد جليلي، دبير 
ش��وراي عالي امني��ت ملي مطرح كرده و اص��رار مي كند اين مذاكره در حاش��يه همين 
نشس��ت برگزار ش��ود. به گفته وي، پس از اصرار نماينده امريكا براي انجام اين مذاكره 
دو طرف��ه، جليلي پس از ش��نيدن صحبت هاي نماينده امريكا مواضع مش��خص و ثابت 
جمه��وري اس��امي ايران را در خصوص بحث هس��ته اي و روابط با كش��ورهاي مختلف 

مجدداً تكرار مي كند. 
تشكيل كميته درياي خزر در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس

ناي��ب رئي��س كميس��يون امنيت مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس با تأكيد بر اين كه كميسيون متبوعش به صورت جدي 
مس��ائل مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر را پيگيري مي كند، 
از تش��كيل كميته اي با عنوان درياي خزر براي پيگيري مسائل 

مربوط به اين دريا خبر داد.
حجت االس��ام حس��ين س��بحاني نيا با اش��اره به محور ها و 
دس��تاوردهاي نشس��ت هم انديش��ي دري��اي خزر ك��ه با همت 
اين كميس��يون در گيان برگزار ش��د، گفت: اين نشست حول 
مسائل مختلف درياي خزر از جمله انرژي، مسائل زيست محيطي و مسائل جانبي اين 
دريا برگزار ش��د. وي افزود: در اين نشست، رژيم حقوقي درياي خزر به صورت كلي به 

بحث و تبادل نظر گذاشته شد .
وي نگاه جمهوري اس��امي ايران به مس��ائل درياي خزر از ابعاد سياس��ي، امنيتي 
و ني��ز منافع ملي را از ديگر مس��ائلي خواند كه در اين نشس��ت م��ورد تأكيد قرار گرفت. 
س��بحاني نيا افزود: كميس��يون امني��ت ملي و سياس��ت خارجي مجل��س از اين پس به 
ص��ورت جدي تري مس��ائل مربوط به رژيم حقوق��ي درياي خزر و مس��ائل جانبي آن را 

مورد پيگيري قرار مي دهد.
رسانه ها شايعات بي اساس ترور در كردستان را منعكس نكنند

رئيس كل دادگستري استان كردستان با اشاره به برخي اخبار منتشره درخصوص 
ترور جانش��ين فرمانده نيروي انتظامي اين اس��تان گفت: اين موضوع از اس��اس كذب 

محض بوده و صحت ندارد. 
علي اكبر گروس��ي افزود: جانش��ين فرمانده نيروي انتظامي اس��تان كردستان هم 
اكنون مشغول به فعاليت و انجام وظيفه مي باشد و هيچ گونه سوء قصدي نسبت به وي 
انجام نش��ده است. رئيس كل دادگستري اس��تان كردستان خاطرنشان كرد: مشخص 
نيس��ت منشأ اين شايعات چه كس��اني هس��تند ولي از زماني كه باند ترورهاي اخير در 
اس��تان منهدم و برخي از اعضاي آن دس��تگير ش��دند هيچ گونه ترور يا سوء  قصدي در 
اس��تان انجام نش��ده است. گروس��ي ادامه داد: مردم نبايد به اين ش��ايعات توجه كنند 
البت��ه س��ايت ها ه��م نبايد اين گونه ش��ايعات را منعك��س كنند و در صورت��ي كه خبري 
منتش��ر ش��د بدون اينكه از صحت و سقم آن آگاه باشند، آن را نبايد انتشار بدهند. وي 
تصريح كرد: س��ايت ها خود به اين گونه مس��ائل دامن مي زنند و بن��ده توصيه مي كنم 
آنه��ا ب��ه هيچ وج��ه اينگونه خبرهاي ك��ذب را منعك��س نكنند. رئيس كل دادگس��تري 
استان كردستان تأكيد كرد:  امنيت كامًا در استان كردستان برقرار است و هيچ گونه 

مشكلي در خصوص امنيت در استان وجود ندارد.
امروز قدرت هاي جهان مصرانه خواهان مذاكره با ايران هستند

عضو كميس��يون امنيت ملي مجلس گفت: در حال حاضر 
ما با س��فر رئيس جمهور به نيويورك و سازمان ملل و مذاكرات 
1+5 تا حدودي به برخي اهدافمان رس��يده ايم و شاهديم كه 
ق��درت هاي مختلف پش��ت س��ر هم اص��رار دارند تا ب��ا نماينده 
اي��ران مذاكره كنن��د بنابراين همه اينها عزت و اقت��دار ايران را 
نش��ان مي دهد.حجت االسام حسين ابراهيمي در گفت وگو با 
فارس، در خصوص راهكارهاي مقابله با جنگ نرم اظهار داشت: 
جنگ نرم افراد را نس��بت به فرهنگ خ��ود بي اعتنا و به فرهنگ 
ديگران عاقه مند مي كند. وي افزود: آنها بعد از نفوذ به فرهنگ يك جنگ رواني سنگين 
از طريق رس��انه ها به وجود مي آورند و در فرد اين باور را به وجود مي آورند كه امكانات، 
آينده و اميدي وجود ندارد و دچار عقب افتادگي و ديگران داراي تمدن هستند و بنابراين 
فرد آرام آرام به حاكميت بدبين و بد بختي خود را در نظام و ناكارآمدي آن مي بيند. عضو 
كميس��يون امنيت ملي مجلس ادامه داد: در اين زمان فرد هويت و اراده خود را از دس��ت 
داده بنابراين كساني كه به دنبال ايجاد رخنه و جنگ به صورت نرم بودند مي توانند فرد 
مورد نظر را به هر سمت كه مي خواهند  بكشانند، لذا براي اينكه در جنگ نرم پيروز باشيم 

بايد هويت ملي اسامي خود را تقويت كنيم.

گزيده اخبار
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گ�روه سياس�ي � ب��اران چهارش��نبه 
چال��وس حكايت عجيب و غريبي داش��ت، 
عجيب ت��ر از اعج��اب ي��ك پيون��د بي پيرايه 
و بي پاي��ان و غريب ت��ر از غرب��ت نگاه هايي 

منتظر و مؤمن. 
همي��ن چهارش��نبه بود، نه ام��روز بود، 

مثل هميشه روز رازها و بزم رمزها. 
خيل��ي از ما ك��ه در داي��ره تقدير روزگار 
ي��ا دامنه تس��خير روزمرگ��ي و ش��ايد هم با 
احس��اس به��روزي ب��ه ه��م برمي خورديم، 
از كن��ار ه��م مي گذش��تيم و يا ب��ا هم كاري 
را ب��ه س��رانجام آن روز مي رس��انيديم فقط 
ش��نيديم كه رهبر به چالوس و نوشهر رفت 
و م��ردم آمدن��د. خبره��ا كافي نب��ود، پس 

خاطره ها از مسير همراه شدن پيش آمد. 
حادث��ه فق��ط اي��ن نب��ود، حادث��ه ه��ا 
مي آم��د...  گفتيم نياز به نوش��تن نيس��ت، 
ام��ا قلم ه��ا بي تابي كرد و ما ش��رمنده آنها 

كه صفحه كاغذ را به سكوت واداريم. 
در خبره��ا خواندي��م اجتم��اع تاريخي 
م��ردم چال��وس و نوش��هر؛ اجتماع پرش��ور 
مردم؛ اجتماع عظيم مردم...  خبرهايمان 

به خود باليدند. 
چش��م  دل  باش��يم،  آنج��ا  خواس��تيم 
ب��ه راهم��ان راه افتاد ام��ا گوي��ا بوديم. مي 
دانس��تيم تك��رار تاري��خ زن��ده طاي��ه داران 
محبت به محبوب و ان��س با انيس، حافظه 

بلندمدت مان را حفاظت مي كند. 
را  م��ردم  اي��ن  معرف��ت  الفب��اي  م��ا 
مي آموزي��م و الف��ت ب��ا ي��ار را.  م��ا نرفتيم و 
تصاوي��ر آمد. تاري��خ برايم��ان ورق خورد و 
البته پيش از آن كه نگاهمان خطوط خطه 
علويان را دنبال كند باران آمد؛ از آسمان، 

از ديده ها، از... 
از  چهارت��ا  ت��ا  دو  دو  عق��ل  ه��م  ب��از 
دل ه��اي ميليون��ي عق��ب افت��اد، تعج��ب 
نكردي��م؛ فقط ن��گاه كرديم. ابت��دا تصوير 
كرديم واژگان بغض آلود آغاز س��خن بود 
اما گوي��ا مي بايس��ت منتظ��ر بمانيم.  پدر 

مل��ت در پهنه بيكرانه جمعيت و جوش��ش 
چشمه س��ار احساس��ات و عواطف انساني 
گفتن��د: »ش��ما را ت��ا ك��ي بايد زي��ر باران 
نگ��ه داريم؟«  جمعيت پاس��خ داد: »باران 
رحم��ت آمده رهبر ما خ��وش آمده.«رهبر 
گف��ت: اي��ن لط��ف شماس��ت، اي��ن لطف 
شماس��ت، در اين شكي نيست اما من زير 
سقف و ش��ما زير باران ايد و اين براي من 

ناگوار اس��ت... 
كام تم��ام نش��ده بغ��ض ه��م ناتم��ام 
مي ماند و بار ديگر شراره هاي عشق به »او« 
زبانه و خاطره ها از غايت احساس��ي بي نياز 

از صفت، صف مي كشد. 
شش روز قبل از مهر وصال در مازندران 
خبري منتشر شد كه رهبر انقاب اسامي 
س��ه ش��نبه هفته آينده به نوشهر و چالوس 
مي روند. روز اول مراسم اعطاي سردوشي 
و روز دوم دي��دار با مردم چالوس و نوش��هر 

كه 6 سال قبل باران نگذاشت. 
خبر ب��ه تنهايي مي ت��ازد و نقطه انتظار 
دلمان را در حلقه نگاهمان نگاش��ت و البته 

دلواپسي ها را  مثل هميشه از ما ستاند. 
رهب��ر م��ي رود؛ هم��ه مل��ت را ب��ا خود 

مي ب��رد از روزه��اي قب��ل و ب��ا رازهايي كه 
مي آيد و اين رسم مراد و مريد است. 

آن��ان ك��ه عم��ر خ��ود را در بي خب��ري 
س��پري كردند الجرم در اين فقره مي دانند 
اي��ن رس��م را نه كس��ي نوش��ته و نه كس��ي 

ويرايش كرده است. 
همس��فر  او  ب��ا  دلهاي��ي  و  م��ي رود  او 
مي شوند، قاب ها از قلب ها بيرون مي زند، 
س��ينه ها را مي فشرد، فس��ردگي را مي راند 
و س��ينه ها ب��ه خ��ود مي آيند كه چه ش��ده  
اس��ت؟ تنهايي اين مرد باصاب��ت اما آرام 
را باور كنيم يا اي��ن جمعيتي كه نه خيابان 
دريا را مي شناس��د و نه ميدان هفتم تير را. 
ما مي گويي��م باران امان ن��داد اما مازني ها 
به ب��اران امان ندادند، باران اين بار س��رود 
حض��ور را نواخ��ت.  در اي��ن ب��زم عارفان��ه و 
ضياف��ت دل هاي  عاش��ق كس��ي بي نصيب 
نم��ي مان��د؛ اي��ن را م��ا نگفتيم، چه��ره ها 

فرياد مي زد. 
پاك آمد و پاك ديد و پاك كرد و پاك 
رف��ت. اين بار ه��م باران آمد ام��ا باراني كه 
وص��ل را هج��ران نك��رد.  وقتي ب��اران موج 
انسان هايي باراني را ديد از قطره هاي خود 

شرمنده شد.  در هماورد همت هاي جاري 
در گام ه��اي اس��توار ش��بنم هاي نوش��هر و 

چالوس جاودانه شدند. 
وقت��ي برگ ه��اي درختان آن س��امان 
س��بز ب��ه خ��ود باليدند پ��س چ��ه بگوييم از 

مجاوران شبنم. شعار ها زير باران نو شد. 
اشك ش��وق زير باران با ترنم نگاه»بهار 
در پائيز مازن��دران« ديگر به گريه ش��باهت 
نداشت. دست حركت نمي كرد موج مي زد 
ب��ا ريتم ايراني. اينجا فقط ترنم بود ترنم در 
منته��ي الي��ه تص��ادم ش��كوهمند دل��دار و 
دل��داده ب��ر ب��ام زيبايي هاي يك س��رزمين 
افسانه اي. گفتيم آفتاب مهرباني، نه باران 

مهرباني... 
ب��از اين چه ش��ورش اس��ت ك��ه در اين 
جمعيت جاري مي شود؛ شورشي شادمانه 
از ش��ميم عطر ياس در پهنه سبز قطعه اي از 
بهشت ايران. شور و شعور به هم مي پيوندد 
و مي پنداري تمام��ي خوبي هاي يك ملت 
با رايحه خ��وش واليت ميلي��ون ها دل دل 
س��پرده را راه��ي مقص��د مقص��ود مي كند. 
مي ت��وان زير چت��ر رهبر ملت وج��ودت را از 
آب ن��اب پاكي و صداق��ت صميمي مردمي 
آن  زالل  از  را  ه��ا  دل  و  نشس��ت  ماندن��ي 
س��يراب نك��رد. ما ك��ه عطش داش��تيم و به 
تش��نگي خود اعت��راف، آنها كه زي��ر باران 

بودند چه مي كردند! 
دوربين ه��ا حي��ران و س��ردرگم بودن��د 
چ��ه رس��د ب��ه آنها ك��ه نزدي��ك اند. ش��وق 
حضور، ش��ور حادثه، ش��عف ديدار و شعور 
حماس��ه در كدامين قاب تصوير مي گنجد. 
مي دانيم اگر اخاص در تصوير نبود و تكرار 
صحنه هاي صاحبدالن چهارشنبه چالوس 
را مجاز مي دانس��ت تصورم��ان چيز ديگري 
ب��ود...  ب��وي »به��ار در به��ار« ارديبهش��ت 
وص��ال كردس��تان هنوز مش��ام راهي��ان راز 
را مي ن��وازد. بهار در پائي��ز مازندران همين 
نزديك��ي هاس��ت، احس��اس م��ان ج��واب 

نمي دهد... 

تغيير نهادهاي انتخابات خالف قانون اساسي است
سخنگوي شوراي نگهبان در جمع خبرنگاران:

گروه سياسي � عباس�علي كدخدايي سخنگوي 
ش�وراي نگهب�ان در نشس�ت خبري روز گذش�ته 
برخ�ي  درب�اره  خبرن�گاران  س�ؤاالت  ب�ه  خ�ود 
موضوع�ات انتخاباتي و وضعي�ت حقوقدانان اين 

شورا پاسخ گفت.
س��خنگوي شوراي نگهبان در پاس��خ به سؤالي درباره 
ايجاد كميس��يون ملي انتخابات با حضور افراد مس��تقل ، 
از پيش��نهاد محسن رضايي مبني بر ايجاد كميسيون ملي 
انتخاب��ات انتقاد ك��رد و  گفت: در ح��ال حاضر اصاح در 
نهادهاي انتخاباتي را به مصلحت نمي دانم و فكر نمي كنم 

كه با اصاح و تغيير نهادها به نتيجه روشني برسيم.    
وي اف��زود: در ح��ال حاض��ر ني��ز وضعي��ت انتخاب��ات 
در اي��ران ب��ه گون��ه اي اس��ت ك��ه هيأت ه��اي اجراي��ي از 
معتمدين محلي تش��كيل مي شوند و ش��وراي نگهبان نيز 
زيرمجموع��ه اي از ه��ر يك از قواي كش��ور نيس��ت و لذا از 

جهت نهادهاي انتخاباتي مشكلي نداريم. 
كدخداي��ي در عي��ن ح��ال گفت: آنچه براي كش��ور 
ما الزم اس��ت داش��تن قان��ون جامع انتخابات اس��ت كه 
اميدواري��م ب��ا هم��كاري دول��ت و مجلس هر چ��ه زودتر 
ب��ه نتيجه برس��د. كدخداي��ي در ادامه  ارتق��اي فرهنگ 

انتخاب��ات را ديگ��ر ضرورت حال حاضر جامعه برش��مرد 
و گف��ت: اين فرهنگ بخص��وص در بين رقبايي كه وارد 

گردونه انتخابات مي ش��وند ضروري اس��ت. 
وي اف��زود: ب��ه ج��اي اي��ن ك��ه بخواهي��م نهادها را 
تغيي��ر دهيم باي��د فرهنگ قان��ون گريزي م��ا تغيير كند 
و كس��اني كه وارد گردونه انتخابات مي ش��وند بپذيرند 
كه در صورت شكس��ت درصدد تغيير عمده در كش��ور يا 

ارتكاب تخلف نباشند. 
● قوه قضائيه حقوقدان جديد به مجلس معرفي كند 

س��خنگوي ش��وراي نگهب��ان در ادامه گف��ت و گو با 
خبرن��گاران درب��اره وضعي��ت حقوقدان��ان اين ش��ورا با 
توج��ه ب��ه قان��ون ممنوعيت تص��دي بيش از يك ش��غل 
گفت: طب��ق قانون اساس��ي، حقوقدان جديد ش��وراي 
نگهب��ان بايد از س��وي ق��وه قضائي��ه به مجلس ش��وراي 

اس��امي معرفي ش��ود. 
كدخداي��ي بي��ان داش��ت: آقاي��ان غامحس��ين اله��ام 
و حس��ينعلي امي��ري كه ب��ا دولت و ق��وه قضائي��ه همكاري 
مي كردن��د، از س��مت هاي دولت��ي خ��ود اس��تعفا كردن��د و 

همكاري خود را با شوراي نگهبان ادامه مي دهند. 
وي با اشاره به حضور ابراهيم عزيزي در دولت  ادامه داد: 
بر اين اس��اس قوه قضائيه باي��د براي معرفي عضو حقوقدان 
جديد به مجلس اقدام كند. كدخدايي در پاس��خ به س��ؤال 
ديگ��ري مبني بر اينكه گفته مي ش��ود از وي براي حضور در 
دولت و قوه قضائيه دعوت هايي صورت گرفته اس��ت، بدون 
اظهار نظ��ر درباره اين رايزني ها، گفت: هر جا كه باش��يم به 
نظام خدمت مي كنيم البته من دوس��ت ندارم از حضور شما 

دوستان جدا شوم. 

گروه سياس�ي � وزير كشور به طور سرزده از 
طرح هاي توس�عه حرم حض�رت معصومه )س(، 
تونل عمار ياسر، حرم تا حرم و قمرود شهرستان 

قم بازديد كرد.
مصطفي محمدنجار ابتدا از طرح توسعه و بهسازي 
اطراف حرم مطهر حضرت معصومه )س( بازديد كرد. 
در اين بازديد كه ارش��ادمنش معاون عمراني وزير 
كشور نيز حضور داشت مس��ئوالن توسعه حرم با ارائه 
گزارش��ي مسائل و مش��كات خود را مطرح كردند كه 

وزير كشور دستورات الزم را صادر كرد. 
وزي��ر كش��ور در ادام��ه از تون��ل عم��ار ياس��ر قم نيز 
بازدي��د ك��رد و از نزديك در جريان روند پيش��رفت اين 
تونل ق��رار گرفت. تونل عمار ياس��ر يك��ي از مهمترين 
پروژه ه��اي عمراني ش��هر قم اس��ت كه با انج��ام آن از 
ترافي��ك س��نگين اي��ن ش��هر تا ح��دود زيادي كاس��ته 

خواهد شد. 
محمدنج��ار همچني��ن از نزدي��ك از ط��رح ح��رم تا 
حرم هم كه مناس��ب س��ازي جاده حرم معصومه )س( 

ت��ا ح��رم جمكران اس��ت بازدي��د كرد و خواس��تار تس��ريع 
در اج��راي اين طرح ش��د. وزير كش��ور در پاي��ان بازديد از 

ط��رح بسترس��ازي رودخان��ه قم��رود تصريح ك��رد: بايد با 
بسترسازي هاي مناس��ب رودخانه قمرود و احداث فضاي 
س��بز در كنار اين رودخانه محيطي ش��اد و مف��رح را براي 

مردم ق��م فراهم كرد. در اين بازديده��ا معاون عمراني 
وزير كشور، استاندار سابق و استاندار جديد قم، رئيس 
ش��وراي ش��هر و ش��هردار قم نيز محمد نجار را همراهي 

مي كردند. 
● تش�كيل جلس�ه ش�وراي امني�ت كش�ور به 

رياست محمدنجار
اولي��ن جلس��ه ش��وراي امني��ت كش��ور ب��ه رياس��ت 
مصطف��ي محمدنج��ار وزير كش��ور دولت دهم تش��كيل 
ش��د. به گزارش پايگاه اطاع رس��اني وزارت كشور، در 
ابت��داي اين جلس��ه وزير كش��ور با تبري��ك هفته نيروي 
انتظام��ي ب��راي هم��ه ج��ان بركف��ان ني��روي انتظامي 
آرزوي توفيق در راه خدمت رساني به ملت شريف ايران 

اسامي كرد.
عملي��ات  چگونگ��ي  از  گزارش��ي  جلس��ه  اي��ن  در 
نيروه��اي اطاعاتي و امنيتي براي دس��تگيري عوامل 
ح��وادث تروريس��تي س��نندج ارائه و درخص��وص ديگر 

موضوعات امنيتي كشور نيز بحث و تبادل نظر شد.
نمايندگان��ي از نهاده��ا و س��ازمان هاي اطاعات��ي 
و امنيتي كش��ور در جلس��ه ش��وراي امنيت كش��ور حضور 

داشتند.

دريك بازديد سرزده صورت گرفت

دستور وزيركشور براي تسريع انجام طرح هاي عمراني قم

تهران: شماره تماس 1877

مر�ز پذيرش آگهى هاى 

ترحيم، تسليت، يادبود، سپاسگزارى

روزنامه ايران
(حتى ايام تعطيل)

نمابر: ۳۳۷۵۶۶۸۳

تلفن: ۳۳۷۴۲۰۶۴- ۳۳۷۴۶۷۴۲

بـا كمـال تأسـف و تأثـر درگذشـت صبيـه محترمتـان را 
صميمانـه تسـليت عـرض نمـوده، از خداونـد منـان براي 
 شـما صبـر و شـكيبايي و بـراي آن عزيـز از دسـت رفتـه 

علو درجات را خواهانيم.

جناب آقاي محمد قاسم پور

خانواده سيدمحمد فدائي

خانواده مرحوم سمائي

بدين وسـيله از كليـه عزيـزان و سـروراني كـه در 
مراسـم تشـييع، تدفيـن، مراسـم ترحيـم و شـب 
هفـت پدر عزيزمان مرحوم حاج ابوالفضل سمائي 
شـركت نمـوده و يا با ارسـال تاج گل، پيام تسـليت 
موجبات همدردي بازماندگان را فراهم ساخته اند 
تشكر و سپاسگزاري مي نماييم و از خداوند متعال 

آرزوي سالمتي و سعادت برايشان داريم.

سپاسگزاري

وكيلي- آرمين

درگذشـت  تـأثـر  و  تـأسـف  كـمـال   بـا 

از  گفتـه،  تسـليت  را  گراميتــان  مــادر 

مـرحـومـه  آن  بـراي  متعــال   خداونـد 

علو درجات و براي شـما صبر و شكيبايي 

آرزومنديـم.

جناب آقاي مهندس كيش پور


