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يكشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۷ - ۱۵ ذيحجه ۱۴۲۹
Sun, Dec 14, 2008 سياسى ۴۰۹۹
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يادداشت
راز خوش رقصى ساركوزى براى رژمي صهيونيستى

مولودى
آفتاب هدايت

گزيده اخبار

به دستور دكتر احمدى نژاد
وزير كشورمأمور تشكيل ستاد
صيانت از حقوق شهروندى شد

• رئيس جمهور در نامه اى به وزير كشور
دستور تشكيل ستادى در خصوص صيانت
از حرمي امنيت عمومى و حقوق شهروندان 
با هماهنگى و با حضور همه دستگاه هاى

ذيربط را صادر كرد
• همه دستگاه ها و نهادها بايد با هماهنگى

كامل و صرفاً با تصويب اين ستاد نسبت
به اجنام برنامه هاى الزم اقدام و گزارش هاى

منظم به ستاد و رئيس جمهور ارائه دهند

اعطاى دكتراى افتخارى 
دانشگاه اصفهان به سيدحسن نصرالله

سلطانيه در گفت وگو با لس آجنلس تاميز:
هرگز امريكا را به عنوان ابرقدرت منى پذيرمي

شركت هاى آملانى به دولت برلني در پيروى 
از خواسته هاى واشنگنت اعتراض كردند

ترفند امريكا در حذف اروپا از بازار ايران

نظرسنجى

يادداشت
راز خوش رقصى ساركوزى براى رژمي صهيونيستى

رضا صداقت 
فرانسه بعد از امريكا قوى ترين البى صهيونيستى را دارد، به طورى كه مهره هاى صهيونيستى اكثر محافل انتشاراتى، رسانه اى و حتى مراكز سياسى و
پارملانى اين كشور را حتت سلطه و كنترل خود گرفته اند و هر نداى مخالفت و انتقادى نسبت به رژمي صهيونيستى را شديداً مورد حمله قرار داده و در

نطفه خفه مى كنند. چند سال قبل وقتى «رميون بار» نخست وزير اسبق فرانسه از واژه «البى يهود» در اين كشور استفاده كرد، او را بشدت به باد انتقاد
گرفتند. از طرف ديگر شوراى نهادهاى يهودى كه به «كريف» مشهور است، اوايل هر سال يك شام معروف ترتيب مى دهد و از نخست وزير، اعضاى دولت
و پارملان، ارباب جرايد و دست اندركاران عاليرتبه بخش خصوصى دعوت مى كنند كه البته سال گذشته براى اولني بار ساركوزى رئيس جمهور نيز شركت

كرد. در اين مراسم رئيس كريف با تندترين واژه ها و به صورتى طلبكارانه از دولت فرانسه انتقاد و باج خواهى كرد و هيچ كس به خود اجازه نداد
كوچكترين واكنشى نشان و به او پاسخ دهد، زيرا هرگونه واكنش و انتقاد از وى و تشكيالت اختاپوسى صهيونيست ها در فرانسه به معنى انتحار سياسى

انتقاد كننده خواهد بود.
البته انديشمندان و شخصيت هاى سياسى و خبرنگاران مستقل و آزادانديش در فرانسه قلباً از اين حتقير و زبونى و اين كه اينچنني كنترل امور در فرانسه

در سيطره صهيونيست ها قرار گرفته است، رجن مى برند، ولى جرأت واكنش علنى را ندارند، زيرا اين امر مى تواند به بركنارى از كار و پايان حيات
سياسى آنها منجر شود. اما از زمان روى كار آمدن ساركوزى كرنش در برابر رژمي صهيونيستى به حد اعالى خود رسيده و رعب و وحشت اسفبارى در

رابطه با انتقاد از رژمي صهيونيستى بر فرانسه حاكم شده است.
عالوه بر اين ساركوزى با به كارگيرى بيشتر مهره هاى صهيونيستى در اليزه، دولت و دستگاه هاى دولتى فرانسه فضاى انتقاد از اين رژمي را تنگ تر كرده

و خفقان بيشترى بر رسانه ها و افكار عمومى اين كشور حاكم منوده است.
چندى قبل يكى از نويسندگان معروف فرانسه به نام «گيگ» مطلبى انتقادى در يكى از سايت هاى فرانسه منتشر كرد و طى آن از جنايات رژمي

صهيونيستى به عنوان تنها رژميى كه با تك تيرانداز كودكان را مورد هدف قرار مى دهد، پرده برداشت و اين امر باعث شد كه طى كمتر از دو هفته از كار
بركنار شود.

حركت مشابه ديگرى چند ماه قبل اتفاق افتاد و آن بركنارى «البه وى ير» خبرنگار مشهور فرانسوى در راديو بني املللى فرانسه بود. بعد از تنظيم و اجنام
مصاحبه اى با بشار اسد رئيس جمهور سوريه كه از رژمي صهيونيستى انتقاد كرده بود، جوسازى زيادى در فرانسه شد كه چرا اين خبرنگار چنني امكان و

تريبونى را در اختيار او قرار داده كه بتواند از رژمي صهيونيستى انتقاد كند و متعاقباً طى زمان كوتاهى خبر بركنار شدن اين خبرنگار باجتربه به بهانه
واهى اجنام اين مصاحبه بدون هماهنگى با مسئوالن ذيربط راديو شنيده شد. اينها تنها به عنوان منونه اى قابل توجه و تأسفبار در فرانسه كه به مهد
دموكراسى و آزادى بيان شهرت دارد، ذكر شد كه در دوره حكومت ساركوزى در حال شدت گرفنت است. اين كه چرا در دوره ساركوزى انتقاد از رژمي
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اوقات شرعى صهيونيستى و صهيونيسم به عنوان خط قرمز نانوشته اى در فرانسه تبديل شد و علت اين خوش رقصى و سرسپردگى ساركوزى در برابر اين رژمي
جنايتكار چيست، سؤالى قابل تأمل است.

بر اساس اطالعات موجود پدر ساركوزى - كه از مهاجرين مجارى است و براى عزميت به امريكا به فرانسه آمده بود و نهايتاً در هماجنا استقرار يافت -
در زمان جنگ جهانى دوم همكارى زيادى با نيروهاى نازى داشته و ساركوزى از ترس اين كه رژمي صهيونيستى و عوامل آن در فرانسه در اين زمينه عليه

وى جوسازى و چهره سياسى وى را تخريب كنند، مجبور است بيشترين كرنش و باج خواهى را در مقابل اين رژمي داشته باشد تا بتواند آينده سياسى اش
را تضمني و حتكيم بخشد.

مولودى
آفتاب هدايت

خورشيد وجود امام هادى (ع) در نيمه ماه ذى احلجه سال ۲۱۲ هـ.ق در محلى در نزديكى مدينه به نام صريا متولد شد.
وجود مباركى كه عصاره فضايل و نيكى بود و ياد و نامش تشنگان حقيقت را آرامش مى بخشد. امام هادى (ع) مكارم اخالق، شرافت، جنابت و بزرگى و

بزرگوارى را همچون ساير ائمه معصوم از رسول خدا (ص) به ارث برده بود و همچون پيامبر اكرم (ص) چراغ هدايت در ميان امت بود.
دوران امامت آن حضرت (ع) مقارن بود با افول سياسى عباسيان از يك طرف و توسعه اسالم و كشورگشايى مسلمانان از سوى ديگر. در اين دوران امام

هادى (ع) با تربيت شاگردان بسيار و تعليم مفاهيم مكتب خدمات شايانى به دين اسالم منود و به پاسدارى از حرمي دين پرداخت.
والدت باسعادت امام على النقى (ع)، هادى امت بر عموم مسلمانان بويژه هموطنان عزيز مبارك باد.

گزيده اخبار
انتقاد آيت الله مكارم از برخى كشورهاى عربى

آيت الله مكارم شيرازى، از مراجع تقليد قم در ديدار شمارى از فرماندهان سپاه پاسداران و دانشجويان با اشاره به محاصره غزه و دست دوستى برخى
كشورهاى عربى به جاى حمايت از مردم مظلوم غزه اين حركت را براى جهان اسالم تأسف بار خواند. اين مرجع تقليد شيعيان با ابراز تأسف از

چشم پوشى برخى سران اعراب در برابر محاصره غزه، تصريح كرد: براى جهان اسالم و عاملان اسالمى تأسف بار است كه عاملى از مصر دست دوستى
با جانيان رژمي اشغالگر داده و از آنها حمايت و اين حركت را مانند تقريب مذاهب مى خوانند.

خوزستان مقصد سفر استانى اين هفته رئيس جمهور

دكتر محمود احمدى نژاد در ادامه دور دوم سفرهاى استانى هيأت دولت، از صبح سه شنبه هفته جارى ميهمان مردم استان خوزستان خواهد بود.
به گزارش فارس، رئيس جمهور اسالمى ايران سه شنبه هفته جارى به همراه اعضاى هيأت دولت، در نوزدهمني سفر از دور دوم سفرهاى استانى عازم

استان خوزستان خواهد شد تا ضمن بررسى مصوبات دور اول سفرهاى استانى، مصوبات جديدى در جلسه هيأت دولت براى پيشرفت و آبادانى اين استان
تصويب كند.

سخنرانى در جمع مردم شهرستان اهواز، ديدار با علما و روحانيون، خانواده شهدا و ايثارگران و نشست خبرى با رسانه هاى محلى از برنامه هاى مهم
كارى رئيس جمهورى در دور دوم سفر استانى به خوزستان مى باشد.

تعطيلى بازار در اعتراض به جنايات صهيونيست ها در غزه

رئيس شوراى اصناف گفت: بازار در اعتراض به جنايات صهيونيست ها در غزه از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح روز دوشنبه تعطيل است. قاسم نوده فراهانى در
گفت وگو با فارس گفت: در اعتراض به جنايت هاى صورت گرفته از سوى رژمي صهيونيستى در غزه، بازار تهران روز دوشنبه از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح

تعطيل است. وى افزود: به همني مناسبت مراسم ويژه اى روز دوشنبه در مسجد امام برگزار مى شود.

دعوت از دانشجويان جهان براى اعتصاب مقابل سفارتخانه هاى امريكا و اسرائيل

نشست خبرى «غزه؛ حتت حصار» با حضور منايندگان احتاديه هاى دانشجويى كشورهاى اسالمى در مسجد دانشگاه تهران و به دعوت نهاد منايندگى مقام
معظم رهبرى در دانشگاه ها برگزار شد.

به گزارش ايسنا، على جوادى دبيركل احتاديه جامعه اسالمى دانشجويان در اين نشست خبرى گفت: مى خواهيم اين را بگوييم كه در كشورهايى مثل مصر،
ملت و دانشجويان نبايد رسالت تاريخى خود را نسبت به اين فاجعه فراموش كنند و دچار غفلت شوند. حسن قصير، مناينده دانشجويان لبنان در

دانشگاه هاى ايران نيز گفت: متأسفانه برخى مسئوالن مؤسسه هاى حقوق بشر جنايت را محكوم كرده اند، اما مسئوالن برخى كشورهاى عربى حرفى
درباره آن منى زنند.

ظافر رجب، مناينده احتاديه دانشجويان عراق نيز اظهار كرد: به عنوان قشر دانشجو از رفتارهاى كشورهاى عربى اعالم انزجار مى كنيم؛ چرا كه آنها نه
تنها هيچ اقدامى نكردند، بلكه در نامه اى به اوباما اعالم آمادگى براى ارتباط مساملت آميز با اسرائيل كردند. احمد قاسم مناينده دانشجويان سوريه در

دانشگاه هاى ايران هم اعالم كرد: ما از اين جايگاه جهت اعتصاب مقابل سفارت اسرائيل و امريكا از سوى مردم آزاد كشورهاى اسالمى در پايتخت هاى
كشورهايشان براى شكسنت اين محاصره اسرائيلى دعوت مى كنيم.

به دستور دكتر احمدى نژاد
وزير كشورمأمور تشكيل ستاد
صيانت از حقوق شهروندى شد

• رئيس جمهور در نامه اى به وزير كشور
دستور تشكيل ستادى در خصوص صيانت
از حرمي امنيت عمومى و حقوق شهروندان 
با هماهنگى و با حضور همه دستگاه هاى

ذيربط را صادر كرد
• همه دستگاه ها و نهادها بايد با هماهنگى

كامل و صرفاً با تصويب اين ستاد نسبت
به اجنام برنامه هاى الزم اقدام و گزارش هاى

منظم به ستاد و رئيس جمهور ارائه دهند
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- رئيس جمهور در نامه اى به وزير كشور دستور تشكيل ستادى در خصوص صيانت از حرمي امنيت عمومى و حقوق شهروندان با هماهنگى و گروه سياسى 
با حضور همه دستگاه هاى ذيربط را صادر كرد.

دكتر محمود احمدى نژاد در اين نامه با تأكيد بر حفظ حرمت و كرامت مردم و استفاده از شيوه هاى مناسب فرهنگى و تنظيم رابطه كرميانه و محبت آميز
بني مجريان وعموم مردم اظهار اميدوارى كرد همه دستگاه ها و نهادها با هماهنگى كامل و صرفاً با تصويب اين ستاد نسبت به اجنام برنامه هاى الزم

اقدام و گزارش هاى منظم به ستاد و رئيس جمهور ارائه شود. 
رئيس جمهور همچنني در اين نامه با بيان اينكه صيانت از حرمي امنيت عمومى و حقوق شهروندان از مهمترين مسئوليت هاى دولت است، تصريح كرد:

اجنام اين مهم جز با حضور مؤثر و مديريت جامع وزارت كشور ممكن نيست. ضرورى است با تشكيل يك ستادهماهنگ با حضور همه دستگاه هاى ذيربط
از جمله وزير ارشاد، وزير آموزش و پرورش، رئيس سازمان صدا و سيما، فرمانده نيروى مقاومت بسيج، فرمانده نيروى انتظامى، معاون رئيس جمهور در
امور جوانان، مشاور فرهنگى رئيس جمهور، مشاور ارشد رئيس جمهور، معاون دانشجويى وزير علوم، معاون دانشجويى وزير بهداشت، معاون تربيتى وزير

آموزش و پرورش، معاون فرهنگى وزير كشور، رئيس دانشگاه الزهرا(س)، رئيس دانشگاه صنعتى شريف، مناينده شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان و حداقل
۵ نفر صاحبنظر دانشگاهى در امور اجتماعى و فرهنگى نسبت به برنامه ريزى، هماهنگى و مديريت ميدانى عمل مناييد.

اعطاى دكتراى افتخارى 
دانشگاه اصفهان به سيدحسن نصرالله

- در مراسمى كه به مناسبت سيصدمني سال تأسيس دانشگاه اصفهان برگزار شد، دكتراى افتخارى اين دانشگاه به سيدحسن نصرالله گروه سياسى 
دبيركل حزب الله لبنان به خاطر نقش بزرگ وى در مقاومت و حتقق انديشه هاى امام خمينى(ره) و درهم شكسنت اسطوره استكبار اهدا شد.

به گزارش خبرنگار «ايران»، در اين مراسم كه جمعى از مسئولني فرهنگى كشور و حداد عادل مشاور عالى رهبر معظم انقالب و مقامات استان اصفهان
حضور داشتند، دكتراى افتخارى توسط رئيس كميسيون فرهنگى مجلس به شيخ حسن حماده مناينده دبيركل حزب الله تقدمي شد.

دكتر حداد عادل در اين مراسم با تشريح جايگاه سيدحسن نصرالله در ميان ملت ايران به عنوان شخصيت فاضل و دانشمند اسالمى گفت: سيدحسن
نصرالله و فرزندان مقاومت مناد عظمت مسلمني در برابر صهيونيست به شمار مى روند. و ما از ايران و شهر اصفهان درود خود را به اين مرد بزرگ

تقدمي مى كنيم.

شيخ حسن حماد مناينده دبيركل حزب الله در اين مراسم ضمن اعالم سالم و درود سيدحسن نصرالله به ملت ايران گفت: ما از لبنان كشور جبل عامل و
سرزمني اباذر غفارى و شيخ بهائى و كشور شهادت و جهاد اعالم مى دارمي كه در خط مقاومت همواره ايستاده امي.

وى اضافه كرد: سيدحسن نصرالله قدردان ملت بزرگ ايران است كه در حمايت از مقاومت اسالمى همت گماشته و اين مقاومت توانست ارتش
۲۰۰۶ را نتيجه پيروى از حضرت امام خمينى (ره) و جانشني آن رهبر ۲۰۰۰ و  شكست ناپذير اسرائيل را از پاى درآورد و حزب الله پيروزى هاى سال 

معظم انقالب مى داند.

سلطانيه در گفت وگو با لس آجنلس تاميز:
هرگز امريكا را به عنوان ابرقدرت منى پذيرمي

- مناينده ايران در آژانس بني املللى انرژى امتى ضمن يكجانبه خواندن گزارش رسانه هاى غربى درباره برنامه هسته اى صلح آميز تهران گروه سياسى 
تأكيد كرد: ملت ايران همه اعتماد خود به غرب را از دست داده است. 

به گزارش مهر، على اصغر سلطانيه در گفت وگو با روزنامه امريكايى لس آجنلس تاميز ضمن اشاره به يكجانبه بودن گزارش هاى رسانه هاى غربى درباره
برنامه هسته اى ايران در پاسخ به پرسشى درباره عملكرد اين رسانه ها در مورد ايران گفت: كشورهاى غربى فقط بخش هايى از گزارش هاى محمد

البرادعى مديركل آژانس را انتخاب مى كنند و اين در حالى است كه كل مسئله اين است كه آيا انحرافى در برنامه ايران به سمت مسائل نظامى بوده و يا
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خير، اما رسانه هاى غربى به كلى اين مسئله را ناديده گرفته و مى گويند كه چرا ايران غنى سازى را متوقف منى كند 
مناينده ايران در آژانس بني املللى انرژى امتى در پاسخ به اين پرسش كه «نتايج قطعنامه هاى شوراى امنيت سازمان ملل بر ايران چه بوده » گفت: مردم

ايران بسيار متحد شده و حمايت آنها از دولت افزايش يافته است. 
سلطانيه در ادامه مصاحبه در پاسخ به اين پرسش كه غرب چه كارى را بايد اجنام دهد گفت: آنها بايد فرهنگ ايران را مطالعه كنند؛ ما اعتماد خود را

[به غربيها] از دست داده امي و سوء ظن هايى به آنها دارمي. آنها بايد سر ميز مذاكره بنشينند و اقدامات دو طرف را بر اساس واقع بينى، حقايق و
وضعيت مساوى ارزيابى كنند. وى تصريح كرد: تا زمانى كه آنها از عبارت پيش شرط استفاده كنند اين بحث منجر به شكست مى شود، زيرا ما هرگز
پيش شرط ها را منى پذيرمي. اين بخشى از فرهنگ ماست زيرا پذيرش آن نوعى حتقير است. سلطانيه تأكيد كرد: ما هرگز امريكا را به عنوان يك ابر

قدرت منى پذيرمي؛ ما انقالب كرده امي تا كسى را به عنوان ابرقدرت نپذيرمي. سلطانيه در پاسخ به اين ادعاى خبرنگار روزنامه لس آجنلس تاميز كه «برخى
مى گويند مذاكرات فقط روشى است تا بوسيله آن ايران زمان كسب كند»، گفت: اين ادعا هم اكنون منسوخ شده است.

شركت هاى آملانى به دولت برلني در پيروى 
از خواسته هاى واشنگنت اعتراض كردند

ترفند امريكا در حذف اروپا از بازار ايران
- اعتراض شركت هاى آملانى به دولت اين كشور به دليل پيروى از امريكا و تسليم شدن در برابر فشارهاى اين كشور جهت كاهش جتارت و گروه سياسى 

مبادالت اقتصادى با ايران ، وارد مرحله جديدى شد. 
اين اعتراضات و جنجال زمانى آغاز شد كه يك شبكه تلويزيونى آملان با تهيه گزارش مستندى نشان داد كه دولت امريكا به رغم تبليغات وفشار بركشورهاى

اروپايى براى كاهش روابط اقتصادى با ايران، خود زمينه حضور شركت هاى اين كشور درايران را فراهم مى كند و يا اين حضور را ناديده مى گيرد.
براساس گزارش اين شبكه تلويزيونى، شركت هاى امريكايى با خروج و يا كاهش برخى فعاليت هاى رقباى اروپايى در ايران، سرمايه و كاالهاى خود را
روانه بازار ايران مى كنند. همچنني حضور گسترده شركت هاى امريكايى در صنايع نفت وگاز،صنايع سنگني و بازار نرم افزارى ايران دراين گزارش به

صورت مستند نشان داده شده است. 
به دنبال پخش اين گزارش رئيس احتاديه ماشني سازان و تأسيسات صنعتى آملان با انتقاد از دولت اين كشور در پيروى بى چون و چرا از درخواست هاى

امريكا گفت:برلني نبايد تسليم خواسته هاى امريكا شود. 
در اين گزارش تلويزيونى سفيرسابق امريكا در آملان كه نقش زيادى درفشار بر برلني و قطع برخى مبادالت جتارى اين كشور با ايران داشت در مقابل سؤال
گزارشگر اين برنامه مبنى بر علت حضور شركت هاى امريكايى درايران درحالى كه وى خواستار خروج شركت هاى آملانى بوده است، بدون دادن پاسخ محل

مصاحبه را با عصبانيت ترك كرد. 
دفتر صدراعظم آملان، وزارت امورخارجه و وزارتخانه هاى دارايى و اقتصاد آملان نيز حاضر به پاسخ به سؤال گزارشگر اين برنامه مبنى بر علت خارج
ساخنت شركت هاى آملانى از بازار ايران نشدند. انتظار مى رود كه پخش اين برنامه موجى از اعتراض را در ميان مديران شركت هاى آملانى كه بازار
پررونق و سنتى خود را در ايران از دست داده اند به همراه داشته باشد و دولت آملان در آينده قادر به قانع كردن شركت هاى اين كشور جهت كاهش

مبادالت جتارى با ايران نشود.

نظرسنجى
با توجه به رومنايى از دومني خودروى ملى كشور، نظر شما در خصوص حتوالت صنعت خودروسازى چيست 

۱- جهش صنعت خودروسازى كشور در يك دهه گذشته چشمگير بوده است.
۲- خودروسازان ايرانى با استانداردهاى جهانى فاصله بسيار دارند.
۳- توليد دو خودرو ملى نشان دهنده توامنندى صنعتى كشور است.

۴- خودروسازان بايد توجه بيشترى به حقوق مصرف كنندگان داشته باشند.
۳۰۰۰۱۸۷۷ پيامك كنيد عدد گزينه مورد نظرخود را به شماره 
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