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تظاهرات سراسری بعد از نمازجمعه
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در پی هتکحرمت به ساحت پیامبر اسالم(ص) ،از مردم دعوت
کرد بعد از اقامه نمازجمعه در تهران و سراس�ر کش�ور در تظاهراتی شرکت کنند .این تظاهرات در
پی انتشار کاریکاتور موهن به مقدسات اسالمی در نشریه فرانسوی شارلیابدو که به تازگی هدف
حمله تروریس�تی قرار گرفته اس�ت؛ همچنین در اعتراض به حمایت سران کشورهای غربی از این
اهانت ،برگزار میش�ود .در این فراخوان آمده اس�ت« :این حرکت نابخردانه از سوی کسانی انجام
ش�ده است که خود را مدعی دموکراس�ی و حقوق بشر و آزادی میدانند در صورتی که هیچ ارزشی
برای اصول اولیه اخالقی و انسانی قائل نیستند».

رهبر معظم انقالب اسالمی:

رهبـــری

قهرمانپروری باید روزبهروز گسترش یابد

هر حرکت خوب قهرمان ورزشکار ،موجب رواج خیر در جامعه میشود

رهبر معظم انقالب اس�لامی دیروز در دیدار قهرمانان و ورزش��کاران مسابقات
آسیایی و پارآس��یایی اینچئون با اشاره به نقش پیروزیهای قهرمانان ورزشی در
به وجود آوردن احس��اس افتخار ملی در مردم ،اس��تقامت معنوی ورزشکاران و
قهرمانان بر حفظ و ترویج ارزشها و شعائر دینی در مقابل دیدگان میلیونها انسان
را بس��یار با اهمیت دانس��تند و تاکید کردند« :این استقامت معنوی در عرصههای
جهانی معرف و نشانگر عنصر مستحکم استقامت و ایستادگی ملت ایران است».
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت آیتاهلل خامنهای
با تش��کر فراوان از پیروزیها و مدالآوری ورزش��کاران در بازیهای آسیایی و
پارآس��یایی ،شناخت افتخارات ملی و همچنین وجود روحیه افتخار ملی در یک
ملت را زمینهساز حرکت بهسوی افتخارات بزرگ برشمردند و گفتند« :اینکه یک
جوان ورزشکار ،قهرمانی خود را به ملت تقدیم و احساس خرسندی و افتخار را
به درون دلهای مردم منتقل میکند ،اقدام بسیار باارزشی است».
حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به معطوف ش��دن همه نگاهها به یک قهرمان
ورزش��کار ،خاطرنش��ان کردند« :منش و رفتار ورزشکار ،بعد از قهرمانی ،معرف
ملت ،فرهنگ و شخصیت ملی و همچنین استقامت معنوی ملت ایران است».
ایش��ان در تبیین موضوع اس��تقامت معن��وی گفتند« :در دنیایی ک��ه دینزدایی و
عفتزدایی در دس��تور کار مراکز بینالمللی و امپراتوری رس��انهای جهانی قرار
گرفته است و موضوع برهنگی و بیعفتی ب ه صورت گسترده ترویج میشود ،نشان
دادن مظهر معنویت ،ب ه وسیله یک جوان ورزشکار ایرانی ،در واقع معرفی توانایی
ایستادگی معنوی ملت ایران در مقابل این موج عظیم انحرافی در جهان است».
رهبر معظم انقالب اسالمی در ادامه چند توصیه را بیان کردند؛ پرهیز از تخلفات
قانونی در عرصههای بینالمللی و همچنین در عرصههای داخلی ورزشی و لزوم
برخورد قاطع با متخلفان ،اولین توصیه حضرت آیتاهلل خامنهای بود.
ایشان تاکید کردند« :در برخورد با متخلف نباید هیچ مالحظه و سهلانگاری شود؛
زیرا تخلف قابل قبول نیس��ت؛ اعم از تخلف مسئوالن یا غیرمسئوالن ،زبدگان یا
غیرزبدگان و قهرمانان سیاس��ی ،ورزش��ی ،یا علمی و صنعتی ».حضرت آیتاهلل
خامنهای محبوبیت ورزش��کاران و قهرمانان را زمینهس��از الگو شدن آنان در میان
جوان��ان دانس��تند و گفتند« :هر حرکت خوب قهرمان ورزش��کار ،موجب تکثیر
میلیونه��ا حرکت خ��وب و رواج خیر در جامعه میش��ود ».رهبر معظم انقالب
اس�لامی خاطرنشان کردند« :قهرمانی و محبوب شدن یک شمشیر دو لب است؛
اگر به لوازم آن پایبند باش��یم ،بس��یار خوب اس��ت ،اما اگر نتوانیم الزامات آن را
رعایت کنیم ،بس��یار خطرناک خواهد بود ».حض��رت آیتاهلل خامنهای همچنین
با اش��اره به گزارش وزیر ورزش و جوانان ،بر لزوم اولویتبندی مس��ائل تاکید
کردن��د و افزودند« :در کنار حمایت از ورزش قهرمانی ،ورزش همگانی نیز باید
ترویج شود ،زیرا ورزش همگانی موجب سالمت عمومی جامعه میشود ».ایشان
در پای��ان با اش��اره به قهرمانپروری ملت ای��ران در عرصههای مختلف از جمله
میدانه��ای علم و اخالق ،خاطرنش��ان کردند« :قهرمانپروری در کش��ور به یک
روحیه تبدیل شده است که باید روزبهروز گسترش یابد».
در ابت��دای این دی��دار ،محمود گ��ودرزی ،وزی��ر ورزش و جوانان با اش��اره به
موفقیتهای ورزش��کاران ایرانی در بازیهای آسیایی و پارآسیایی ،شعار «ورزش
پاک ،معنوی و معرفتی» را سرلوحه فعالیتهای ورزش کشور اعالم کرد و گفت:
«ایجاد توازن در نگاه به ورزش همگانی و قهرمانی ،توجه خاص به توسعه ورزش
بان��وان ،تالش در جهت ترویج فرهنگ اس�لامی -ایران��ی و کاهش تصدیگری
دولت ،ازجمله فعالیتهای وزارت ورزش و جوانان در یک سال اخیر بوده است».
هشدار روحانی به جهان غرب

دولـــت

نفرتپراکنی ،خشونت را به دنبال دارد

گروه سیاس��ی| به فاصله چند س��اعت از جلسه سهشنبهشب شورای عالی انقالب
فرهنگ��ی و اظهارات رئیسجمهوری در محکومیت «نفرتپراکنی به نام آزادی و
ترور به بهانه دفاع از دین» ،حسن روحانی صبح دیروز نیز در جلسه هیات دولت
به رویدادهای اخیر اروپا واکنش نشان داد و اهانت به پیامبر اسالم (ص) ،همچنین
خشونت و افراطگری به نام دفاع از اسالم را محکوم کرد .نشریه فرانسوی شارلی
ابدو که تعدادی از کارتونیس��تهای آن به دلیل چ��اپ کاریکاتورهایی موهن به
اس�لام مورد حمله قرار گرفتند و کشته شدند ،در نخستین شماره این نشریه پس
از آن حمله ،کارتونی دیگر با همان محتوا منتش��ر کردند که اعتراض مسلمانان را
برانگیخت .با این حال س��ران چند کشور غربی در اظهارنظرهای خود به دفاع از
عملکرد این نشریه پرداختند .بهطور مثال دیوید کامرون ،نخستوزیر انگلیس در
اظهارنظری اعالم ک��رده بود اهانت به ادیان ،ممنوعیتی ندارد .روحانی در واکنش
به موضعگیریهایی از این دست ،به سران کشورهای اروپایی هشدار داد که «اگر
بت��وان به ن��ام آزادی نفرتپراکنی کرد ،نمیتوان جلوی خش��ونت به نام ایمان را
گرفت ».او پس از آنکه اهانت به پیام عظیمالشان اسالم (ص) و تعرض به مساجد
و س��ختگیری بر اقلیتهای اس�لامی در برخی کش��ورها را محکوم کرد ،از همه
مسلمانان جهان خواست اجازه ندهند کسی به اسم آنها خون بیگناهان را بریزد و
آبروی پیامبر رحمت(ص) را ببرد.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی ریاس��تجمهوری ،روحانی تاکید کرد« :وظیفه ما
مس��لمانان ،اعتراض همگانی و مس��المتآمیز است تا همگان بدانند مسلمانان نه
هویت خود را نادیده میگیرند و نه اجازه سوءاستفاده از عواطف خود را به دیگران
میدهند ».رئیسجمهوری با بیان اینکه متاسفانه در روزهای اخیر باز هم «زخمهای
پنهان جهل ،تعصب و خشونت» سر باز کرده است ،افزود« :خشاب سالح تعصب
همواره با گلوله توهین پر شده است و برخی به اسم آزادی تخم نفرت میپاشند و
دیگران هم به اسم دین ولی با داس کشتار ،کینه درو میکنند».
روحانی در ادامه ،حضور مسلمانان در کشورهای غربی را انکارناپذیر و آنان را از
جهان غربی حذفنشدنی دانست و هشدار داد که آنچه این روزها در اروپا اتفاق
میافتد ،دس��تاورد این کش��ورها در ترویج رواداری دینی را در مخاطره قرار داده
اس��ت .رئیس ش��ورای عالی انقالب فرهنگی این دیدگاه خود را چنین بیان کرد:
ت چند فرهنگگرایی در غرب ،توسعه
«یکی از دستاوردهای چند دهه اجرای سیاس 
مدارا و تساهل نسبت به اقلیتهای مسلمان است که متاسفانه در گردوغبار ناشی از
موج جدید اسالمهراسی و بیگانهستیزی در معرض خطر جدی قرار گرفته است».
او س��پس به جهان غرب این هش��دار را داد که بازنده بزرگ این تعارضها تمدن
انسانی است.
روحانی س��پس بهطور تلویحی حساس��یت و ممنوعیتی را که در جوامع اروپایی
درباره یهودس��تیزی وجود دارد در کنار آزادی توهین به اس�لام یادآور ش��د و در
این باره گفت« :تمدن امروز وامدار همه ادیان ابراهیمی یعنی یهودیت ،مس��یحیت
و اس�لام است ،اگر مخالفت با یک اقلیت جرمی بزرگ تلقی شود ولی با توهین
به مقدس��ات اقلیتی دیگر مدارا ش��ود ،نمیت��وان از آنان ،انتظار تحمل داش��ت».
س��پس رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه نگاه قدسی مس��لمانان سراسر جهان به
پیامبر اس�لام(ص) بسیار فراتر از درک کسانی است که به اصطالح از آزادی بیان
دفاع میکنند ولی حرمت عقاید و ایمانها را پاس نمیدارند ،گفت« :ما مسلمانان
حض��رت محمد(ص) را نه فرزند خدا که بنده او میدانی��م ولی باور داریم که او
محبوبترین بنده خداست».
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چهرهگفته

آیتاهلل هاشمیرفسنجانی:

تعامل با توهینکنندگان
متناسب با رفتار آنان باشد

هیچ نقطهای در سرزمینهای اشغالی امن نیست
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عذاب
وجدان و ناامنی را «بالی جان» مردم اسرائیل
دانست و گفت« :هیچ نقطهای در سرزمینهای
اشغالی برای صهیونیستها امن نیست».
به گ��زارش روابطعمومی مجمع تش��خیص
مصلحت نظام ،آیتاهلل اکبر هاشمیرفسنجانی
در دیدار احم��د جبرئیل ،دبیرکل جبهه خلق
برای آزادی فلس��طین و هیات هم��راه او که
از فرمانده��ان مب��ارزه در س��الهای متمادی
بودن��د ،ماجرای فلس��طین را یک قضیه ویژه
برای جهان ،بهویژه مسلمانان دانست و گفت:
«غرب و شرق آن روزگار با همه اختالفاتی که
داشتند ،در نقشهای مشترک ،پایگاه چندمنظوره
استعمار را در قلب خاورمیانه ساختند».
رئیس هیاتموس��س و هیات امنای دانشگاه
آزاد اس�لامی درب��اره مش��کالت آوارگ��ی
مردم فلس��طین در بیش از  60س��ال گذشته
گفت« :مردم و پیش��تازان مبارزه و جهادگران
فلس��طینی ،احت��رام زیادی در دل م��ردم دنیا
دارن��د؛ هرچند که پردههای سیاس��ی جلوی
بروز آن را میگیرد».
آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی مردم فلسطین را
قهرمانان تاریخ نامید و گفت« :رنج و مصیبت
چن��ان جایگاهی برای مردم فلس��طین در دل
م��ردم آزادیخواه جهان ایجاد کرده اس��ت که

مردم و مبارزان انقالبی در همه جهان از تاریخ
مبارزه فلسطینیها علیه صهیونیستها درس
میگیرند».
عض��و مجلس خب��رگان رهبری ب��ا تاکید بر
اینکه «هزیمت تاریخی» اس��رائیل شروع شده
است ،به تش��ریح سه جنگ س��الهای اخیر
در س��رزمینهای اش��غالی پرداخت و گفت:
«یکبار ،مجاهدان حزباهلل در لبنان و سپس
دو بار مبارزان در غزه ،نش��انههای شکس��ت
ارت��ش صهیونیس��تها را همگان��ی کردند؛
همچنین مقاومت مردم فلسطین و ترس مردم
اسرائیل ،به سیر قهقرایی صهیونیستها شدت
و سرعت میدهد».
او روایت منس��وب به امام حسین(ع) مبنیبر
«انم��ا الحیاه ،عقیده و جهاد» را ترس��یمکننده
راه مبارزان و مردم فلس��طین خواند و گفت:
«مجاهدانی که براساس عقیده و برای زندگی
م��ردم ،جه��اد میکنن��د ،در تاریخ فلس��طین
جاودانند».
آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی با ابراز امیدواری
از پیروزی نهایی مردم فلسطین ،گفت« :تمام
آنچه را قدرتهای زورگو و صهیونیستهای
جهان در سرزمین فلسطین میسازند ،درنهایت
سرمایه فلسطینیها برای نسلهای آینده است،
چون اس��رائیل یک ش��یء خارجی در پیکره

منطقه اس��ت و باالخره روزی خارج میشود
و از بین میرود».
رئی��س مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظام
مظلومی��ت و مب��ارزه را دو س��رمایه م��ردم
فلس��طین در قلوب مردم کشورهای مختلف
جهان دانس��ت و گفت« :س��قوط استبدادها
و کم ش��دن ظلمهای اس��تعماری ،بر قدرت
مردم فلس��طین میافزاید ،چون دلهای مردم
کش��ورها ،بر خالف سیاس��تهای حاکمان،
با مردم مظلوم و مبارز س��رزمینهای اشغالی
است».
آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی با ابراز تاسف از
شهادت چند نفر از فرماندهان حزباهلل لبنان و
سردار محمدعلی اهللدادی در قنیطره ،این اقدام
را تازهترین جنایت اس��رائیل خواند و گفت:
«به قول دبیرکل حزباهلل لبنان ،صهیونیستها
بروند پناهگاههای خ��ود را آماده کنند ،چون
خشم اسالمی دامن آنها را میگیرد».
احم��د جبرئیل هم در این دی��دار با یادآوری
اولی��ن خاط��رات دی��دارش ب��ا آی��تاهلل
هاشمیرفس��نجانی در  30سال پیش ،گفت:
«مردم و مبارزان فلسطین فراموش نمیکنند که
شما به خاطر ترجمه کتابی از جنایات اسرائیل
و حامیان��ش (القضیه الفلس��طینیه) ،زندانی و
شکنجه شدهاید».

دولت از دستگاه دیپلماسی دفاع کرد

انتقاد از اظهارات «سخیف» و مواضع «احساسی»
نوبخت :این روزها هرکس حرفی میزند ،آن را به پای مردم مینویسند

گروه سیاس��ی| پیادهروی
محمدج��واد ظری��ف
رئیس دستگاه دیپلماسی
ایران با جان کری ،همتای آمریکاییاش
در ژنو و سفر او به پاریس برای گفتوگو
هس��تهای با لوران فابی��وس ،وزیر امور
خارجه فرانس��ه ،در میان��ه اعتراضات
مسلمانان به اقدام توهینآمیز یک نشریه
فرانسوی به پیامبر اسالم(ص) کافی بود
ت��ا او و وزارتخانهاش با موج تازهای از
انتقادهای «دلواپس��ان» روبهرو ش��وند؛
انتقادهایی که سخنرانان تجمع دوشنبه
گذشته مقابل س��فارت فرانسه بر زبان
آوردند و در س��ه روز گذشته در دیگر
تریبونها هم گسترده شد اما سخنگوی
دولت معتقد است که «هدفدار» است.
خیابان نوفل لوش��اتو تهران که سفارت
فرانسه در آن قرار دارد ،اگر چه دوشنبه
گذشته شاهد تجمعی به دلیل اعتراض
به توهین نشریه فرانسوی «شارلی ابدو»
به پیامبر اسالم(ص) بود ،اما هیچیک از
سخنرانان این مراس��م از یاد نبردند که
همزم��ان با محکوم کردن ای��ن اقدام و
مواضع حمایتی سران کشورهای غربی،
انتقادی را نیز نثار دس��تگاه دیپلماس��ی
کشورمان کنند؛ از احمد توکلی،نماینده
مجلس که معتقد ب��ود وزارت خارجه
ای��ران در مقابل رفتارهای غیراس�لامی
فرانسه علیه مس��لمانان رفتار «مناسبی»
انج��ام نمیدهد تا علیرض��ا پناهیان که
افزون بر انتقاد از دس��تگاه دیپلماسی از
تجمعکنندگان خواس��ت شعار «وزارت
خارجه ،اقتدار اقتدار» سر دهند.
اما این پایان اعتراضات به وزارت امور
خارج��ه نبود و در دو روز گذش��ته نیز
همی��ن رویک��رد ادامه یافت .س��رتیپ
محمدرضا نقدی ،رئیس سازمان بسیج

دفاع از حق اظهارنظر مطهری
ماجرای یکش�نبه هفته گذش�ته مجلس ش�ورای اسلامی که با نیمهتمام ماندن نطق
علی مطه�ری ،نماینده اصولگرای تهران ،به دلیل هجوم ش�ماری از نمایندگان همراه
شد نیز یکی از پرسشها از سخنگوی دولت بود .نوبخت که سابقه حضور در دورههای
سوم ،چهارم و پنجم مجلس شورای اسالمی را در کارنامه خود دارد و زمانی نیز عضو
هیاترئیسه مجلس بوده است ،در این باره گفت« :نگاه دولت و خود بنده که زمانی در
مجلس حضور داش�تم این اس�ت که هر نمایندهای این حق را دارد که نظرش را بیان
کند و البته نمایندگان دیگر هم حق دارند به آن کس�ی که نظرش�ان را تامین نمیکند
صحبت داش�ته باش�ند اما من در  15سال گذش�ته خیلی به خاطر ندارم که [اعتراض]
به این ش�کل انجام ش�ده باشد .مجلس جایگاه بس�یار محترمی است ،باید از ادبیات
درستی در آن استفاده کرد و شئونی که یک نماینده دارد ،باید رعایت شود».

مس��تضعفین ،دی��روز در گفتوگ��و با
«ش��بکه اطالعرس��انی راه دانا» ،با انتقاد
از س��فر اخیر محمدجواد ظریف ،وزیر
خارجه ب��ه پاریس و قدم زدن او همراه
ب��ا همتای آمریکای��یاش در ژنو چنین
موضعگی��ری کرد« :بعضی اش��تباهات
دیگر قابل تحمل نیست».
خط انتق��ادی به دس��تگاه دیپلماس��ی
همچنی��ن در س��رمقالهای ب��ه قل��م
مدیرمسئول روزنامه کیهان دنبال و سفر
ظریف به پاریس«نابجا» توصیف ش��د؛
خط خبریای که یک روز پس از آن ،در

روزنامه وطن امروز با تیتری که تاکیدش
ب��ر همین تعبیر «نابجا» بود ،ادامه یافت.
این موج خبری منتقدان سیاست خارجی
دولت یازدهم دستمایه پرسش روزنامه
فرهیخت��گان از س��خنگوی دولت قرار
گرفت .محمدباقر نوبخت در نشس��ت
خب��ری دیروز خود در پاس��خ به اینکه
آیا آنطور که منتقدان دستگاه دیپلماسی
کش��ور ادعا میکنند و در تجمع مقابل
س��فارت فرانسه نیز اعالم شد ،عملکرد
وزارت امور خارجه در موضوع اهانت
به پیامبر اسالم(ص) منفعالنه بودهاست؟

توضیحات وزیر کار درباره انجمن صنفی روزنامهنگاران:

بازگشایی را آرامآرام دنبال میکنم
گروه سیاس��ی| سخنگوی دولت به وعده پیشین خود
برای حض��ور علی ربیعی ،وزیر تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی ،در نشس��ت خبری بهمنظور پاس��خگویی
پرس��شهای خبرن��گاران از جمله عل��ت تاخیر در
رس��یدگی به پرونده انجمن صنفی روزنامهنگاران که
در دولت دهم به دس��تور س��عید مرتضوی ،دادستان
وقت تهران پلمب ش��ده اس��ت ،عمل کرد و دیروز
همراه علی ربیعی در جمع اهالی رسانه حاضر شد.
مس��ئوالن انجمن صنف��ی روزنامهن��گاران به تازگی
در نام��های سرگش��اده خطاب به حس��ن روحانی،
رئیسجمهوری ،از عملک��رد برخی مقامهای دولتی
انتقاد کرده و خواس��تار رس��یدگی رئی��س دولت در
اینباره ش��ده بودند .دیروز پیش از برگزاری نشست
خب��ری س��خنگوی دول��ت ،بدرالس��ادات مفیدی،

دبی��ر انجمن صنفی روزنامهن��گاران ،در گفتوگو با
فرهیختگان از پاسخ رئیسجمهوری به این نامه خبر
داد و گفت که نهاد ریاس��ت جمهوری از وزارت کار
خواسته اس��ت برای برگزاری مجمع عمومی انجمن
صنفی اقدام کند .با این حال ربیعی در پاس��خ به این
س��وال فرهیختگان که چه زمانی قرار اس��ت مجمع
عمومی این انجمن برگزار ش��ود،چنین پاس��خ داد:
«در این زمینه به من نامهای نرسیده است و با شرایط
قضایی موجود امکان این امر نیست».
او درب��اره آنچ��ه کارش��کنی وزارتخان��هاش درباره
بازگش��ایی انجمن صنفی روزنامهنگاران اعالم شده
اس��ت ،نیزاینگون��ه توضیح داد« :م��ن بیش از همه
دلسوزم و اگر وفادارتر از دیگران نباشم،به اندازه آنها
وفادارم .من رئیس اولین مجمع انجمن بودم و روزی

با یادآوری اینکه سخنگوی وزارت امور
خارج��ه در این باره بهطور ش��فاف و
صری��ح موضعگی��ری کرده اس��ت ،از
عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور دفاع
ک��رد .او با رد ارتباط دادن اتفاقات اخیر
در اروپا با گفتوگوهای هستهای تاکید
ک��رد« :هم��ه باید به نوع��ی از فرزندان
ملت که با قاطعیت در مذاکرات حاضر
میشوند و از حقوق بینالمللی مردمان
دفاع میکنند تش��کر کنیم .عملکرد تیم
مذاکرهکننده در م��وارد مختلف در این
راستا بسیار درست و سنجیده بود».
نوبخت همچنین در واکنش به انتقادها
از پی��ادهروی ظری��ف و ک��ری گفت:
«خیلی سخیف اس��ت که چون این دو
نفر با ه��م قدم زدند ما دیپلماس��یمان
را ضعی��ف بدانیم .کس��انی ک��ه به این
نوع مس��ائل میپردازند چ��ون میبینند
که مذاکرات با قاطعیت دنبال میش��ود
و مالحظات ملت ای��ران در نظر گرفته
میشود ،به نوعی کم میآورند و به این
مباحث میپردازند».
ضرورت اخراج سفیر فرانسه که از سوی
یکی از رسانههای منتقد دولت بهعنوان
خواس��ته مردم مطرح ش��د ،این پاسخ
نوبخت را به همراه داش��ت« :با احترام
ب��ه مردم و جریانهای سیاس��ی ،این را
هم بگویم که این روزها هرکس حرفی
میزند آن را به پای مردم مینویس��ند.
وزارت ام��ور خارج��ه تذک��رات الزم
را ب��ه وزی��ر امور خارجه فرانس��ه داده
است ،حال اینکه ما در این فاصله سفیر
را اخ��راج کنیم ،اگرچه ممکن اس��ت
خواست احساسی یک جمعی باشد که
قابل احترام است ،باید دانست که باید با
زبان و ادبیات دیپلماسی کارها را پیش
ببریم».
هاد مدنی

ن

که وزیر شدم آقایان جنتی و علوی (وزیران ارشاد و
اطالعات) را برای ناهار دعوت کردم و گفتم باید این
تشکل را احیا کنیم».
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد« :نمیخواهم
انجمن صنفیای درست شود که دو روز دیگر تعطیل
شود،شاید عدهای اینگونه دوست دارند،اما من این
را نمیخواهم».
او گفت« :من آرامآرام این مس��یر را دنبال میکنم و
باید با مبانی حقوقی این کار ایجاد شود .این اطمینان
را به دوس��تان میدهم که کار دنبال میشود و نتیجه
خواهیم گرفت».
ربیع��ی ادامه داد« :در این م��ورد رفع پلمب صورت
نگرفته است ،اما مستندات آن به دیوان عدالت اداری
رفته و نکات حقوقی در مورد آن بیان شده است».

آی��تاهلل ص��ادق آملیالریجانی،
رئی��س قوه قضائیه :ش��نیده ش��ده
نخس��توزیر انگلیس هم ادعا کرده
اس��ت که توهین به ادیان اش��کالی
ندارد و آزاد اس��ت؛ اگر این سخن
درس��ت باش��د باید به آن��ان گفت
شرمتان باد که توهین به ذات مقدس
نبیاکرم(ص) و تعالیم نورانی ادیان
را تجوی��ز میکنید اما انکار ماجرای
مش��کوک هولوکاس��ت را ممنوع و
منکران را مس��تحق زن��دان .توصیه
برادران��ه م��ا ب��ه دولتم��ردان عزیز
کشورمان و مس��ئوالن وزارت امور
خارجه این است که تعامل ،رفتار و
گفتار خود در مقابل اینگونه افراد و
جریانها را متناس��ب با نحوه رفتار
و گفتار آنان تنظیم کنند( .دادایران)

مسیر انقالب اسالمی تا محو
اسرائیل ادامه دارد
سرلش��کر محمدعل��ی جعف��ری،
فرمانده کل سپاه :پیامی که از شهادت
شهدایی همچون اهللدادی میگیریم و
به دوستان و دشمنان منتقل میکنیم
این است که مس��یر انقالب اسالمی
توقفبردار نیست و به یاری خدا این
راه تا آزادی قدس و محو ش��دن لکه
ننگین اسرائیل در منطقه مسلماننشین
ما ادامه خواهد داشت( .ایسنا)

برخی به رقابت در میدان
بیرقیب عادت کردهاند
احمد حکیمیپور ،رئیس دورهای
شورای هماهنگی جبهه اصالحات:
رقبا از تجدید فعالیت اصالحطلبان
بهشدت نگران ش��دهاند .این افراد
در جن��اح مقاب��ل ب��ه رقاب��ت در
می��دان بیرقیب ع��ادت کردند؛ اما
باید بدانند ک��ه امروز اصالحطلبان
منس��جمتر از گذش��ته در صحن��ه
هس��تند و قلب جری��ان اصالحات
بهت��ر از گذش��ته در ح��ال تپی��دن
اس��ت .توصیه ما به آنها این است
که بیهوده نگران نباش��ند ،چراکه ما
غی��ر از رای مردم ،امکانات دیگری
نداری��م و آنه��ا هم نبای��د از رای
مردم واهمه داش��ته باشند چراکه به
فرموده امام راحل میزان ،رای مردم
است( .ایلنا)
سرخط خبرها

مصطف��ی افضلیف��رد ،دبی��ر
کمیسیون اصل  ۹۰مجلس ،از نهایی
ش��دن گزارش مربوط ب��ه تخلفات
«پدیده ش��اندیز» در یک م��اه آینده
خبر داد و گف��ت« :در این پرونده دو
موضوع فروش س��هام و فرآیند اخذ
مجوزها مورد سوال و بررسی است؛
اما اکنون این موض��وع باید مدیریت
شود چراکه حدود  120هزار نفر در
این شرکت مشغول کارند( ».تسنیم)
جمع��ی از متقاضیان مس��کن
مه��ر دی��روز در مقاب��ل نه��اد
ریاس��تجمهوری تجمع کردند .به
گفت��ه تجمعکنندگان ،آنان با وجود
اینکه همه پول مسکنهای خود را
دادهان��د ،برای تحوی��ل منازل خود
ناچارند به دلی��ل افزایش قیمتها
مجددا مبالغی بپردازن��د .این افراد
که اغلب متقاضیان مس��کن مهر در
پرند بودند ،عنوان کردند واحدهای
یک خوابه نزدیک ب��ه  ۱۳میلیون،
واحده��ای دو خواب��ه ح��دود ۱۶
میلی��ون و واحده��ای س��ه خوابه
نزدیک به  ۱۸میلیون تومان افزایش
قیمت داشته است.
مدیرکل روابطعمومی استانداری
ق��م خبراس��تعفای محمدص��ادق
صالحیمنش ،استاندار قم ،را شایعه
دانست و گفت که بعید است جدی
باشد( .ایلنا)
س��یدمحمود علیزادهطباطبایی،
وکیلمدافع امی��ر میرزاییحکمتی،
ش��هروند ایران��ی -آمریکای��ی و
عضو س��ابق ارتش آمری��کا که به
جاسوسی محکوم شده است ،گفت
ک��ه موکلش درباره وض��ع خود به
رئیسجمهوری نامه نوش��ته است.
(ایسنا)

