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 سفير انگليس
 به وزارت خارجه احضار شد

ــايمون گس» سفير انگليس در تهران ديروز به وزارت  «س
ــد. مقامات وزارت  ــالمي ايران احضار ش خارجه جمهوري اس
ــراض و نگراني خود را  ــورمان در اين احضار، اعت ــه كش خارج
ــونت آميز و غير انساني پليس اين  نسبت به برخوردهاي خش
ــور با تجمعات مسالمت آميز دانشجويان و همچنين اقدام  كش
ــك وي در درج مقاله اي عليه  ــالف اصول و عرف ديپلماتي خ
جمهوري اسالمي ايران به سايمون گس ابالغ كردند./ فارس

 واكنش وحيدي
 به اظهارات وزيردفاع آمريكا

ــه اظهارات وزير دفاع  ــورمان در واكنش ب وزير دفاع كش
آمريكا  كه مدعي شده سياست هاي  ايران مايه نگراني همگان 
ــت، اين سخنان را   سناريويي در راستاي بهانه جويي براي  اس
ــروع و فروش تسليحات در منطقه ارزيابي  تداوم حضور نامش

كرد.
ــران  ــت هاي اي ــت: سياس ــدي گف ــد وحي ــردار احم س
ــتاي صلح و ثبات در منطقه است و اين  صلح جويانه و در راس
ــلطه طلبانه و مداخله جويانه  سياست هاي جنگ افروزانه، س
ــنج و  ــت كه جهان بويژه منطقه خاورميانه را متش آمريكاس

ناامن كرده است./ فارس
گورباچف: گزينه نظامي در قبال ايران 

قابل قبول نيست
ــابق در مصاحبه با يك شبكه آمريكايي  ــوروي س رهبر ش
ــه نظامي در قبال ايران به هيچ  ــد كرد مطرح كردن گزين تأكي

عنوان قابل قبول نيست.
ــنگتن براي تصويب قانون  ميخائيل گورباچف گفت: واش
حمله نظامي عليه ايران لحظه شماري مي كند اما بايد اين نكته 
را در نظر داشت كه براي به نتيجه رسيدن مذاكرات انجام شده 

زمان بيشتري الزم است./ فارس
پيشنهاد نماينده كميته بين المللي 

صليب سرخ درباره مفقودين
ــرخ در تهران پيشنهاد  نماينده كميته بين المللي صليب س
داد براي يافتن مفقودين جنگ تحميلي رژيم بعث عراق عليه 

ايران هيات تفحص مشترك بين دو كشور تشكيل شود.
پيتر ريتر اين موضوع را در حاشيه گردهمايي بررسي حقوق 

بشر در دوران معاصر مطرح كرد./ايرنا

كمي از سياست
 آمريكا به خبر چين هاي ايران  

پول مي دهد ولي اطالعات غلط مي خرد
ــناس آمريكايي كه سابقه كار در جامعه اطالعاتي  2 كارش
اين كشور را دارند، با انتشار مقاله اي روند خريد اطالعات غلط 

از منابع مختلف درباره ايران را تشريح كردند.
به گزارش فارس و به نقل از سايت ايران هسته اي، هيالري 
ــابق ميز ايران در شوراي  ــان س من و فلينت لورت، كارشناس
امنيت ملي آمريكا در مقاله خود كه روز 21 آذر 1389در پايگاه 
اينترنتي هافينگتون پست منتشر شده، نوشتند: دولت اوباما در 
برابر پرداخت پول در حال دريافت اطالعاتي درباره ايران است 

در حالي كه اغلب اين اطالعات كامال اشتباه هستند.
اين دو نويسنده آمريكايي كه به نوشتن تحليل هايي متفاوت 
ــت هاي رسمي آمريكا درباره ايران شهره هستند،  و نقد سياس
در ادامه اين موضوع را با كيس عراق مقايسه كرده و افزوده اند: 
سفارتخانه ها وكنسولگري هاي آمريكا در كشورهاي همسايه 
ايران از ايراني ها اطالعات جمع آوري مي كنند و در حال تكرار 

اشتباهاتي هستند كه درباره عراق مرتكب شدند.
آنها در ادامه با اشاره به اين كه فروشنده بيشتر اين اطالعات 
اپوزيسيون اصالح طلب به خارج گريخته است، ادامه مي دهند: 
در عين حال اسناد ويكي ليكس نشان مي دهد مقامات دولت 
ــحالند كه برنامه اي  ــاراك اوباما رئيس جمهور آمريكا خوش ب
شبيه دوره بوش را با تمركز بر ايران انجام مي دهند كه هدف از 
آن جمع آوري اطالعات از افرادي است كه مي خواهند از ايران 

فرار كنند يا ايراني هايي كه صرفا مايلند به آمريكا سفر كنند.
 كمك وزارت خارجه آمريكا 

به سايت هاي مخالف
بنابر اسناد آرشيوي ويكي ليكس، وزارت خارجه آمريكا به 

سايت هاي مخالف ايران كمك مي كند.
ــندي كه ويكي ليكس قبال  ــايت الف، در س به گزارش س
ــاز مي گردد، گفته  ــال پيش ب ــر كرده و تاريخ آن به 2 س منتش
ــده كه وزارت خارجه آمريكا بودجه اي مخفيانه براي كمك  ش
ــايت هاي مخالف اختصاص مي دهد.درز دهنده سند كه  به س
احتماال يكي از كاركنان وزارت خارجه آمريكاست، اعالم كرده 
كه اين سند به اين دليل منتشر مي شود كه فردي كه مسوول 
ــتم اطالعاتي اسرائيل دارد. ــت، ارتباط قوي با سيس پروژه اس
ــر كننده سند اعالم كرده كه مسوول پروژه، بخش هايي  منتش
ــط ماليات دهندگان آمريكايي تامين  از كار را كه پول آن توس
ــتم اطالعاتي اسرائيل  ــود، به نهادهاي مرتبط با سيس مي ش
ــند آمده مونا كشفي  همچون «ممري» مي دهد.در توضيح س
ــكاران اين پروژه  ــي در كنار اوي ديويدي از هم ــر ناظم و اكب
ــند همچنين توضيح داده كه ايگال كارمون و يوتام  بوده اند. س
ــاوره ايران همكاري  ــدر، از گردانندگان ممري با گروه مش فلن
مي كرده اند. پروژه اي كه در زمان انتشار سند به آن اشاره شده 
ــانه اي «شبكه واشنگتن» است كه اصطالحا در  مجموعه رس
ــود. گفته مي شود.  اين قرارداد «پيمان آنالين» خوانده مي ش
بخش هاي مختلف آن (تلويزيون و سايت) تا اواخر اسفند سال 

گذشته فعال بود و سرانجام متوقف شد.

سايه خبر

 بروجردي: درمذاكرات استانبول
 مبنايي جز توافقات ژنو را نمي پذيريم

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي مذاكره را تنها راهكار 
ــته اي جمهوري اسالمي ايران دانست و  ــي مسائل پيش آمده در رابطه با فعاليت هاي هس بررس
تاكيد كرد: مذاكرات استانبول تنها در چارچوب توافقات صورت گرفته در مذاكرات ژنو 3 صورت 

خواهد گرفت و مبنايي جز اين مورد پذيرش جمهوري اسالمي نخواهد بود.
ــرد، در خصوص توافق  ــر، عالءالدين بروجردي، نماينده بروج ــه گزارش واحد مركزي خب ب
ــت  ــالمي ايران و گروه 1+5 مبني بر ادامه مذاكرات كه قرار اس صورت گرفته بين جمهوري اس
ــرات در اين دور از مذاكرات نيز  ــود، گفت: مبناي مذاك ــتانبول برگزار ش ــه و با ميزباني اس در ژانوي
همان طور كه دبير عالي شوراي امنيت در مصاحبه بعد از مذاكرات ژنو 3 اعالم كردند، بايد بررسي 

همكاري هاي ايران با گروه 1+5 در رابطه با مسائل مهم منطقه اي و بين المللي باشد.
ــت و بحث در خصوص  ــالمي پذيرفته اس وي افزود: طبيعتا چنين مبنايي از نظر جمهوري اس

هرمساله اي جز اين، مورد پذيرش ما نخواهد بود.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با انتقاد از بيانيه كاترين اشتون، مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا، گفت: اين اقدام خانم اشتون در خالف واقع نشان دادن نتايج مذاكرات، اقدام 
ناشايستي بود و هرچند اين سخنان مبناي تصميم گيري نخواهد بود، ولي بهتر است ايشان براي 

نشان دادن حسن نيت و صداقت خود در اين سخنان تجديد نظر كنند.

 روزنامه الشرق االوسط:
  ترور، روش رسمي اسرائيل 

و متحدانش است
ــت قتل، ترور،  ــط در مقاله اي نوش ــه الشرق االوس روزنام
ــت كه از اين پس  ــي روش هاي رسمي اس تخريب و جاسوس
ــرائيل و متحدان غربي اش براي بي ثبات سازي كشورهاي  اس

عربي و اسالمي در پيش خواهند گرفت.
ــگاه اينترنتي روزنامه  ــزي خبر، پاي ــه گزارش واحد مرك ب
ــعبان نوشت همه  ــط در مقاله اي به قلم بثينه ش الشرق االوس
ــتند كه  ــته به اتفاق آراء نوش ــي هفته گذش ــاي غرب روزنامه ه
سرويس اطالعاتي اسرائيل مجيد شهرياري دانشمند هسته اي 
ــي را زخمي كرد. اين  ــران را ترور و همكارش فريدون عباس اي
ــي ام ماه  ــد به مطالب اينديپندنت در تاريخ س روزنامه مي نويس
ــم همين ماه ميالدي،  ــته ميالدي، گاردين در دوم و شش گذش
 هاآرتص در چهارم همين ماه نگاه كنيد. همچنين مجله تايمز 
ــته به موساد  ــت گروه هاي ترور وابس انگليس در مقاله اي نوش
اسرائيل با همكاري نيروهاي اطالعاتي آمريكا و غرب عمليات 
ــته اي ايران را كند  ــران را اجرا كردند تا برنامه هس ــرور در ته ت
سازند كه به عنوان راه جايگزين حمله نظامي مستقيم به ايران 
ــد. اين روزنامه ادامه مي دهد منابع اسرائيلي شرم ندارند از  باش
ــاد به نام گروه مرگ  اين كه اعتراف كنند گروه معروفي در موس
ــازي دارند. قبل از اين هم اعتراف شد كه موساد در  و مسموم س
قتل اردشير حسن پور دانشمند هسته اي در سال 2007 دخالت 

داشته است.
ــي اروپايي كه  ــط، يك مقام امنيت ــته الشرق االوس به نوش
ــت نامش فاش نشود، گفت اسرائيل در ترور دانشمندان  خواس
ــد و هر اندازه كه بتواند  ــورهاي مخالف خود ترديد نمي كن كش
ــام خواهد داد.اين روزنامه  ــتي انج عليه ايران عمليات تروريس
ادامه مي دهد: ترور مجيدي و ديگران آخرين ترورهاي اسرائيل 

برضد تهران يا هر كشور مسلمان و عربي نخواهد بود. 
ترورها تنها روش اسرائيل براي بي ثبات سازي كشورهاي 
اسالمي و تضعيف تالش ها براي بحث و پژوهش علمي در اين 
كشورها نيست. با اين حال اين روش به طور فعال در لبنان دنبال 
ــد زماني كه شخصيت هاي خاصي ترور شدند تا حزب اهللا را  ش

متهم كنند.

مريم جمشيدي / گروه سياسي 

ــته در حالي كه منوچهر متكي، وزير امور خارجه  روز گذش
ــنگالي خود،  ــر مي برد تا ضمن ديدار با همتاي س در داكار به س
پيام رئيس جمهور ايران را به رئيس جمهور سنگال ابالغ كند، 
محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور طي احكامي جداگانه متكي 
ــيدعلي اكبر صالحي را به  ــور خارجه بركنار و س را از وزارت ام

عنوان سرپرست وزارت خارجه، منصوب كرد. 
ــراي علي اكبر صالحي صادر  ــژاد در حكمي كه ب احمدي ن
ــي  ــي و پنج قانون اساس ــتناد به اصل يكصد و س كرده، با اس
جمهوري اسالمي ايران و با اشاره به تعهد و دانش و تجربيات 
ــازمان انرژي اتمي  ارزنده صالحي كه در حال حاضر رئيس س
ــمت «سرپرستي وزارت امور  ــت، تصريح كرده وي را به س اس

خارجه» منصوب مي كند.
ــه، از زحمات و  ــن در نامه اي جداگان ــژاد همچني احمدي ن
ــووليت وزارت  ــات منوچهر متكي در دوران تصدي مس خدم
امور خارجه، تشكر و قدرداني كرد.احمدي نژاد در ادامه تصريح 
ــگاه خداوند ماجور باشد و  كرده: «اميدوارم اين زحمات در پيش
ــي و خدمت به مردم عزيز  ــي نيز در كليه مراحل زندگ جنابعال

ميهن اسالمي موفق و مويد باشيد.»
ــابقه ترين وزير كابينه  ــر متكي اگرچه عنوان پرس منوچه
ــت  احمدي نژاد را به خود اختصاص داده اما اين به آن معنا نيس
ــري را پشت سر گذرانده  ــال، وزارت بي دردس كه او در اين 6 س
است. هنوز 6 ماهي از نشستنش بر صندلي وزارت در ساختمان 
ــك مصري نگذشته بود كه زمزمه هايي مبني بر  خيابان كوش
ــد. البته اين زمزمه ها آن موقع هرگز  ــنيده ش بركناري وي ش
ــوي مقامات مربوطه تكذيب  ــايعه نرفت و از س فراتر از يك ش
ــزو نادر وزرايي بود كه از  ــد و جالب آن كه منوچهر متكي ج ش
ــتگاه  دولت نهم به دولت دهم راه يافت و از قضا در همان دس
ــت خارجي، رئيس دولت دهم را همراهي كرد. با وجود  سياس
اين شايعه بركناري متكي هيچگاه از زبان ها نيفتاد. اين شايعه 
در شهريور ماه گذشته نمود بيشتري يافت و در روزهايي كه با 
خانه تكاني ساالنه دولت توسط احمدي نژاد همزمان شده بود، 
ــيد و خصوصا در  ــايعه به اوج خود رس در محافل خبري اين ش
ــتري داشت. اما پاسخي كه  بدنه وزارت امور خارجه رواج بيش
متكي و احمدي نژاد به اين موضوع دادند، توانست اين فضاي 

ملتهب را آرام كند. 
منوچهر متكي كه آن موقع به مجلس رفته بود تا به گفته 
ــت  ــيون امنيت ملي و سياس ــتانش در كميس خودش با دوس
خارجي ديداري تازه كند و در عين حال به سواالت آنان پاسخ 
ــايعه استعفا يا بركناري اش گفت: برنامه هاي  دهد، درباره ش
وزارت امور خارجه تا پايان سال جاري مدون شده و او مكلف 
ــي  ــتگاه ديپلماس ــه پيگيري اين برنامه ها و امور جاري دس ب

است.
ــن در جمع خبرنگاران تصريح كرد كه «عمده  وي همچني
وقت مسووالن ارشد وزارت امور خارجه صرف انجام كارهاي 

زيادي كه بر عهده آنهاست، مي شود و فرصت توجه به شايعات 
ــايعاتي كه  را نداريم.» او همچنين ادامه داد: «ما معموال به ش
ــي و مرتبط با  ــور و با اهداف خاص سياس عمدتا در خارج از كش
ــخ مي دهيم. شايعات ديگر  ــور مطرح مي شود، پاس منافع كش

چندان در اولويت هاي ما براي پاسخگويي نيست.»
پاسخ رئيس جمهور اما پاسخ صريح تري بود. احمدي نژاد در 

واكنش به اين شايعه گفت: «اينها جنگ رواني است.»
ــتان امسال براي منوچهر متكي تابستان  با اين حال تابس
سختي بود، چرا كه اواخر مرداد و شهريور محمود احمدي نژاد 

ــدگان ويژه  ــوان نماين ــر را به عن ــي، 6 نف ــدور احكام ــا ص ب
ــه، آمريكاي التين، درياي  رئيس جمهوري در امور خاورميان

خزر، آسيا و افغانستان منصوب كرد.
ــس دفتر  ــايي رئي ــفنديار  رحيم مش ــاس اس ــر اين اس ب
ــور در امور  ــده رئيس  جمه ــوان نماين ــه عن ــور ب رئيس جمه
ــور و رئيس  ــاون رئيس جمه ــي مع ــد بقاي ــه، حمي خاورميان
ــمت نماينده رئيس جمهور در  ــازمان ميراث فرهنگي به س س
ــمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي  امور آسيا، ش
ــمت نماينده رئيس جمهور در امور آفريقا، محمد عباسي  به س

ــمت نماينده رئيس جمهور در امور آمريكاي  وزير تعاون به س
ــمت نماينده رئيس جمهور در  التين، ابوالفضل ظهره وند به س
ــمت نماينده  ــتان و محمدمهدي آخوندزاده به س امور افغانس

رئيس جمهور در امور درياي خزر منصوب شدند.
ــن انتصاب ها با واكنش منفي نمايندگان مجلس مواجه  اي
ــد چرا كه اين اقدام را نوعي موازي كاري در عرصه سياست  ش
ــتند. رهبر معظم  ــتگاه وزارت خارجه مي دانس ــي و دس خارج
ــدار اعضاي دولت با  ــالمي هم همان موقع در دي ــالب اس انق
ــت خارجي كشور در وزارت  ــان تصريح داشتند كه سياس ايش

خارجه متمركز باشد.
ــا از اين  ــه صراحت ــر متكي اگرچ ــان منوچه ــن مي در اي
ــه عنوان رئيس  ــرد اما وقتي بقايي ب ــا انتقادي نك انتصاب ه
ــتي در  ــگري و صنايع دس ــازمان ميراث فرهنگي و گردش س
ــمي كشتار ارامنه در تركيه را محكوم كرد و باعث شد تا  مراس
مقامات وزارت خارجه تركيه، مراتب اعتراض خود را به وزارت 
ــت و به  ــكوت خود را شكس خارجه ايران بيان كنند، متكي س

انتقاد از بقايي پرداخت. 
ــت آقاي بقايي بر  ــخص نيس وي در اين باره گفت: «مش
ــووليت و از چه جايگاهي اين گونه سخنان  ــاس كدام مس اس
نسنجيده را بيان مي كند، در حالي كه هنوز آثار منفي اظهارات 
ــكل در روابط خارجي شد، از  ــان كه موجب بروز مش اخير ايش

بين نرفته است.»
وزير امور خارجه ضمن فصل الخطاب دانستن نظر صريح 
ــت   ــز از موازي كاري در سياس ــم انقالب در پرهي ــر معظ رهب
ــور بويژه در  ــي كش ــتگاه ديپلماس خارجي افزود: تضعيف دس
شرايط كنوني آن هم توسط برخي اعضاي دولت مصداق بارز 

«بر شاخه نشستن و بن بريدن» است.
متكي همچنين از مسووالن و مديران بويژه در قوه مجريه 
خواست هزينه كشور را در اداره روابط خارجي با ناپخته سخن 

گفتن در اين عرصه باال نبرند.
و همان زمان بود كه سرانجام با شدت گرفتن انتقاد مقامات 
از انتصاب هاي جديد رئيس جمهور، دكتر احمدي نژاد عناوين 

اين افراد را از نماينده ويژه به مشاور تنزل داد.
ــم بركناري متكي  ــته تا ديروز كه حك ــهريور گذش از ش
ــت جمهوري ابالغ شد،  ــوي پايگاه اطالع رساني رياس از س
ــه از آن بتوان به عنوان دليلي براي  ــه خاصي رخ نداد ك حادث
ــت خارجي نام برد جز سفر  ــتگاه سياس اين جابه جايي در دس
ــايي به اردن كه در روزهاي اخير انجام  ــفنديار رحيم مش اس
ــد. رئيس دفتر رئيس جمهور شنبه گذشته راهي اردن شد  ش
ــاه اين كشور كرده و از  تا پيام ويژه احمدي نژاد را تقديم پادش
ــفري به ايران داشته باشد، گفته مي شود  وي دعوت كند تا س
ــده وزارت خارجه  قرار  اين اقدام مورد اعتراض وزير بركنارش
گرفته است. بايد ديد كه بعد از اين درباره تعامل وزير آرام اما 
ــتور،  چه گفته خواهد  ــيه دولت هاي نهم و دهم با پاس پرحاش

شد. 

ناگهان متكي بركنار شد
در طول مدتي كه منوچهر متكي بر مسند وزارت خارجه نشسته بود، بارها شايعاتي درباره كنار گذاشته شدن وي مطرح شد

در پي انتصاب سيدعلي اكبر صالحي به عنوان سرپرست 
وزارت خارجه، يك منبع آگاه از احتمال جايگزيني قنادي به 
ــرژي اتمي خبر داد.به گزارش  ــازمان ان جاي صالحي در س
فارس، محمد قنادي در حال حاضر رياست پژوهشگاه علوم 

و فنون هسته اي را عهده دار است. پژوهشگاه علوم و فنون 
ــازمان انرژي اتمي ايران به منظور  ــته اي وابسته به س هس
ــخگويي به بخشي از نيازهاي پژوهشي كشور در زمينه  پاس

علوم و فنون هسته اي فعاليت دارد.

جانشين احتمالي صالحي در سازمان انرژي اتمي

ــوراي حسيني مي رويم  ــال در حالي به استقبال عاش  امس
ــال از حرمت شكني هايي كه در اين روز اتفاق افتاد  كه يك س

مي گذرد. 
ــال 88 اتفاق افتاد  ــه حوادثي كه پس از انتخابات س ــر ب اگ
ــي بيندازيم، مي بينيم نقطه آغاز اين حوادث، فرداي روز  نگاه
ــاي پراكنده اي در تهران صورت  ــات بود كه درگيري ه انتخاب
ــبتي  ــد و به هر مناس گرفت، اما رفته رفته بر ابعاد آن افزوده ش
ــور بوديم. روز قدس، 13 آبان  ــاهد تجمع و درگيري در كش ش
ــبت هايي بودند كه به انتخابات  ــي از مناس و 16 آذر، تنها بخش
ــراي بيان  ــتري ب ــم گره خوردند و بس ــت جمهوري ده رياس
ــكل داشتند.  ــدند كه با اركان نظام مش اعتراضات جماعتي ش
برخوردهايي هم كه با اعتراض كنندگان در اين روزها صورت 
مي گرفت باعث نمي شد تا اين اغتشاشات خاتمه يابد و بار ديگر 
و در مناسبتي ديگر، اغتشاشات در جايي، خود را نشان مي داد. 
ــاير مناسبت ها  ــال گذشته متفاوت از س ــوراي س اما عاش
ــاير مناسبت ها داشت اين بود كه  ــورا با س بود. تفاوتي كه عاش
ــكني هاي اغتشاشگران در اين روز نقطه پاياني شد  حرمت ش
ــات را بهانه اي براي  ــات گروهي كه نتايج انتخاب ــر اغتشاش ب
حركت و حرمت شكني خود قرار داده بودند. پس از حوادث روز 
ــال قبل، تصاويري كه توسط صداوسيما منتشر  عاشوراي س
شد آنچنان در مردم تاثير گذاشت كه چند روز بعد در تاريخ نهم 
ــكني  دي ماه به خيابان ها آمدند و مخالفت خود را با حرمت ش
مقدسات اعالم كردند و همين حضور مردم باعث شد تا كشور 
ــه خود بگيرد. در اين  ــد ماه درگيري، رنگ آرامش ب ــد از چن بع
ــگران بدون در نظر گرفتن عقايد مذهبي مردم به  روز اغتشاش
ــنگ و چوب آنها را مورد  ــيني حمله كردند و با س عزاداران حس

ضرب و شتم قرار دادند.
حال يك سال بعد از آن اتفاق، برخي چهره هاي سياسي به 

بيان نظرات خود در اين زمينه پرداخته اند. 
آشوبگران عاشوراي 88 تداعي كننده جنايت 

بني اميه در سال 61 بودند
ــيون امنيت ملي  ــري، نايب  رئيس كميس ــماعيل كوث اس

ــوراي 88 تداعي كننده  ــت: آشوبگران عاش مجلس معتقد اس
جنايت بني اميه در سال 61 بودند. وي در گفت وگو با فارس، با 
اشاره به حرمت شكني روز عاشورا در فتنه سال 88 اظهار كرد: 
متأسفانه عاشوراي سال گذشته شاهد حركات بسيار ناشايست 
و زننده برخي از افراد معاند با اسالم، نظام و اباعبداهللا  الحسين 
ــط سران فتنه از سراسر كشور  ــالم» بوديم كه توس «عليه  الس
ــورا جنايتي را انجام دادند كه پس از  ــده و در روز عاش جمع ش
ــال دقيقا جنايت عاشوراي سال 61 هجري قمري را  1400 س
تداعي كرد. كوثري تصريح  كرد: انتظار از قوه قضاييه اين بود 
ــران فتنه را كه سياستگذار و برنامه ريز  كه اگر بنا به داليلي س
اين فتنه بودند دادگاهي نمي كند با كساني كه جنايت هايشان 
ــاره به اين كه دستگاه  ــهود بود، برخورد مي كرد. وي با اش مش
ــراد برخورد  ــوال كه چرا با اين اف ــخ به اين س ــي در پاس قضاي
نمي شود، دادگاهي شدن آنها را مطرح مي كند، افزود: دادگاهي 
كردن تنها كافي نيست و بايد در اين راستا اقدامات الزم صورت 
گيرد چراكه دادگاهي شدن زماني قابل قبول است كه اين افراد 

به سزاي اعمالشان برسند. 
جنايتي كه قلب مسلمانان را جريحه دار كرد

ــي غضنفرآبادي، عضو كميسيون قضايي و حقوقي  موس
ــوراي سال گذشته اقداماتي صورت  مجلس هم گفت: در عاش
ــياري از مسلمانان را  ــيعيان بلكه بس گرفت كه نه فقط قلب ش
جريحه دار، نگران و غصه دار كرد. نماينده مردم بم در مجلس 
گفت: حرمت شكنان عاشورا تحت پوشش جرياني كه مسائل 
ــه وجود آورده و بر ضد نظام، انقالب و  ــوط به انتخابات را ب مرب

ارزش ها حرف زدند، اين اقدامات زننده را انجام دادند. 
ــته قانون  ــال گذش ــا تأكيد بر اين كه فتنه گران در س وي ب
ــام(ره) و رهبر معظم  ــخنان حضرت ام ــي، واليت و س اساس
ــالب را ناديده گرفتند، تصريح  كرد: جريان هاي خارجي در  انق
به وجود آوردن حوادث فتنه سال گذشته نقش پررنگي داشته و 

جريان هاي داخلي را با جريان هاي خارجي پيوند دادند. 
عاشوراي 88 چهره ننگين منافقان را برمال كرد

ــن ملك محمدي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس  حس

ــان، فتنه گران و  ــوراي 88 چهره ننگين منافق نيز گفت: عاش
ــمنان را برمال كرد كه پس از اين جنايت هيچ حرفي براي  دش
گفتن نداشته و هتك حرمت عاشورا توسط فتنه گران، حجت 

را بر همه تمام كرد. 
ــال گذشته يك برگ  ــوراي س وي با تأكيد بر اين كه عاش
ــود كه حاوي  ــوب مي ش ــياه در كارنامه فتنه گران محس س
ــت بصير ايران  ــت، تصريح كرد: مل ــاي فراواني اس عبرت ه
ــي داد، از اين رو  ــران را در نهم د ي ماه به خوب ــواب فتنه گ ج
ــوراي سال گذشته مي تواند درس بزرگي را نيز به  حادثه عاش
همراه داشته باشد كه آن ضرورت بصيرت، شناخت وظيفه و 

شناخت دشمنان است. 
ــرت در مقابل  ــتن بصي ــدي به ضرورت داش ملك محم
ــاره  حوادث، رويدادها و قدرت تحليل در تصميم گيري ها اش
ــرد و افزود: ملت ايران بهترين اقدام را در مقابل فتنه گران  ك
انجام داد اما متأسفانه برخي از خواص كه بايد پس از حوادث 
ــورا به موقع تصميم  گرفته و اعالم موضع مي كردند  روز عاش

با سكوت خود به نظام خيانت كردند. 
جريان فتنه، پس از عاشوراي سال گذشته 

تشييع جنازه شد
محمد كرمي راد، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هم با 
تأكيد بر اين كه در فتنه سال 88، ساختارشكنان، حرمت عاشورا 
و عاشورائيان را شكستند، گفت: خشم ملت ايران از جريان فتنه 
پس از حادثه روز عاشورا در نهم دي تجلي يافته و در 22 بهمن 
ــييع جنازه كردند. نماينده مردم كرمانشاه به  اين جريان را تش
ــمندي مردم پس از  ــطح بصيرت، آگاهي و هوش باال رفتن س
ــاره كرد كه  رهنمودهاي رهبر معظم انقالب و بزرگان دين اش
ــن شدن اهداف و سياست هاي سران فتنه شد كه  موجب روش
اساساً به دروغ و با سر دادن شعار پيروي از امام(ره) تمام آرمان ها 

و ارزش هاي امام راحل را زير سوال بردند.
 وي با اشاره به سالگرد اقدامات زشت، ناشايست و يزيدگونه 
ــال ملت ايران قطعا با سطح  ــان كرد: امس فتنه گران خاطر نش

بينش و آگاهي بيشتر عزاداري هاي خود را ادامه مي دهند. 

احمدي نژاد: فلسطين موضوعي عاشوراي متفاوت 88
انساني و جهاني است

رئيس جمهوري اسالمي ايران تاكيد كرد تاسيس و تحميل 
ــلطه بر خاورميانه و  ــتي با برنامه قبلي براي س رژيم صهيونيس

راهي براي سلطه بر جهان از سوي استعمارگران بوده است.
ــه گزارش ايرنا، احمدي نژاد كه عصر ديروز در برنامه اي از  ب
ــده در آيين استقبال از كاروان آسيايي شكست  پيش اعالم نش
ــگاه تهران حضور يافته بود در جمع  حصر و آزادي غزه در دانش
ــطين و محو رژيم  ــاله فلس اعضاي اين كاروان افزود: حل مس
صهيونيستي از سرزمين هاي اشغالي موضوعي انساني و جهاني 

است.
ــتكبران در طول تاريخ  وي ادامه داد: تمام جناياتي كه مس
ــده اند امروز در فلسطين به صورت روزمره و مستمر  مرتكب ش
روي مي دهد.رئيس جمهور تحقير انسان ها، به بردگي كشاندن 
آنها و محروم كردن يك ملت از حقوق اوليه را از جمله اقداماتي 
ــتي در فلسطين در حال  ــت كه از سوي رژيم صهيونيس دانس
ــت.احمدي نژاد افزود: امروز بر همگان آشكار شده كه  انجام اس
صهيونيست ها نه تنها يهودي نبوده بلكه به هيچ آرمان يا ديني 
ــتند.اعضاي كاروان آسيايي شكست  از اديان الهي معتقد نيس
حصر غزه ديروز وارد تهران شدند و با حضور در كنار مرقد شهدا 
ــهيدان دوران 8 سال دفاع مقدس  ــت زهرا(س) به ش در بهش
ــورهاي مختلف  اداي احترام كردند.اعضاي اين كاروان از كش
آسيايي از جمله هند، پاكستان، نپال، اندونزي و ژاپن هستند كه 
شمار ديگري از آزاديخواهان جهان از كشورهاي ايران، تركيه، 
ــير حركت به اين كاروان  ــوريه، لبنان و مصر در مس عراق، س
خواهند پيوست.كاروان آسيايي شكست حصر و آزادي غزه روز 

چهارشنبه 17 آذرماه از طريق 
ــورمان شد و  زاهدان وارد كش

ــت پس از عبور  از قرار اس
ــاك تركيه و  خ

عازم  سوريه 
غزه شود.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه: 
غربي ها براي دفاع از تروريسم 

 از پوشش حقوق بشر
 استفاده مي كنند 

ــتاد حقوق  دبير س
ــه با  ــوه قضايي ــر ق بش
اشاره به حوادث پس از 
انتخابات سال 88 افزود: 
در اين انتخابات نمونه 
ــي از فعاليت هاي  كامل

ــمنان عليه ايران را داشتيم در حالي كه ما تنها كشور داراي  دش
دموكراسي نمونه در خاورميانه هستيم.

ــواد الريجاني  ــد مركزي خبر، محمدج ــه گزارش واح ب
ــر در دوران معاصر كه به  ــي حقوق بش ــي بررس در گردهماي
مناسبت روز جهاني حقوق بشر برگزار شد به جريان براندازي 
ــاره كرد و گفت:  ــر اش ــتفاده از ابزار حقوق بش ــا با اس و كودت
ــادي ادبيات ضد  ــال كه مقدار زي ــان انتخابات پارس در جري
ــه عنوان يكي  ــت، ما ب ــالمي در آن وجود داش جمهوري اس
ــديم.الريجاني گفت: به  ــر شناخته ش از متهمان حقوق بش
ــورهاي منطقه افراد با رأي  ــوان مثال در كداميك از كش عن
ــند و با رأي مردم از نردبان حكومت  مردم به حكومت مي رس

پايين مي آيند؟
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه افزود: 30 سال است ما 
ــي دمكراتيك داريم و اين نظام بر روي عقالنيت كامل  نظام
ــال  ــزود: آمريكا و انگليس در انتخابات س مي چرخد.وي اف
ــعت زيادي دخالت كردند و وقيحانه از روندي  ــته با وس گذش
ــد كودتاي مفتضحانه اي بوده  حمايت كردند كه بعد معلوم ش
است.الريجاني گفت: هر كسي كه در اين حركت غيرقانوني 
و خيانت و جنايت شركت كرد، از نظر غربي ها زير چتر حقوق 
بشر قرار مي گيرد اما سوال اينجاست كه چرا بايد حقوق بشر 
ــاوي شود؟وي اضافه كرد: چطور اين  با براندازي و كودتا مس
افراد كه مخالف نظام شدند زير چتر حقوق بشر قرار مي گيرند 
ــلمانان كه به دين و نظام اسالمي پايبندند هيچ  اما ساير مس

وقت حقوق بشري حساب نمي شوند؟
ــي تصريح كرد: البته من دفاع نمي كنم و مدعي  الريجان
نيستم كه در هيچ نقطه كشور ما مشكل و نقض حقوق بشري 
صورت نمي گيرد و اين ادعا از هر كشور و هر كسي باشد بسيار 
ــته باشد  ــت اما من مي گويم ملت ما بايد حق داش احمقانه اس
ــه اسالمي به وجود  در كنار تجربه غربي، نظام مدني با انديش
ــورهاي غربي حق ندارند براي ما تصميم بگيرند  آورد و كش
ــدند و كار خالف قانون انجام  ــاني كه باعث قتل ش و يا از كس

دادند به اسم مدافعان حقوق بشر حمايت كنند.

در عاشوراي سال گذشته اقداماتي صورت گرفت كه نه فقط قلب شيعيان بلكه بسياري از مسلمانان را جريحه دار كرد
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