روحاني:خشونت عليه هر ملت و مذهبي محكوم است
تيتر روز جهان| راهپيمايي «اتحاد» براي آزادي در ميدان جمهوري پاريس برگزار شد
گفتوگو بااحمدپورنجاتي

بحرينحرفي
براي گفتن نداشت

تيم اميدواركننده
آقايكيروش
گروه ورزش| اگر اش�كان آن تك به تك
روياي�ي را ب�ه گل تبدي�ل ميك�رد االن
بهترين بازيك�ن زميني بود ك�ه به زمين
سفتبرايبحرينيهاتبديلشد.نخستين
بازي جام براي م�ا در حالي با يك برد قابل
قبول به پايان رس�يد كه در  20دقيقه اول
«طفلكيهاي» فوتبال م�ا به جاي حريف
تازه داش�تند «خود» را مح�ك ميزدند.
از خرداد تا حال ،فق�ط دوبار كنار هم بازي
كرده بودند و در پارادوكس�ي تمام عيار به
هر بازي اين جام ،به عنوان يك تداركاتي-
فين�ال مينگرند .اين ،ش�يوه ب�ازي ما -
فوتب�ال ايراني -هس�ت ك�ه دارد اصالح
ميشود .كيروش قبل از جام جهاني تمام
سعي و ممارستش معطوف به انسجام خط
دفاعي بود كه به پاشنه آشيل تبديل شده
بود و ديديم كه چگونه «سازمان دفاعي»
جديديراپايهريزيكردهبود.
صفحه 15رابخوانيد
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محمد جواد ظريف
در پاسخ به سوال «اعتماد»:

مذاكره با امريكا
استثنايي بوده و
استثناييباقيميماند

سخنان علي مطهري درباره حصر
با اعتراضو فريادهاي «مرگ بر فتنهگر» برخي نمايندگان قطع شد
ابوترابیفرد :اگر اراد ه نظام بر رافت و رحمت نبود
به گونه دیگری برخورد ميشد

پاسخ محمد دروديان به ابراهيم يزدي

«گشودنمعماها
يا مغلطه تاريخي»
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نگاه روز

اتفاقتاسفبار
درمجلس
غالمحسينكرباسچي

اتفاق ديروز در مجلس ش��وراي اس�لامي يك اتفاق
غيرمنتظرهنبود،پيشازايننيزدرمجلسرفتارهايي
از اين دس��ت صورت گرفته بود كه واقعا جاي تاسف
دارد .در مجلس��ي كه صبح آن روز ،خشونت در يك
جاي ديگر دنيا را محكوم ميكنند چنين خشونتي
با ش��خصيتي همچ��ون عل��ي مطهري ك��ه خود و
خانوادهاش براي همگان شناخته شده است صورت
ميگيرد .عدهي��ي هنوز به دنبال توهي��ن و بدو بيراه
گفتن هستند و در تالشند تا از اين راه خود را از زير بار
عذابوجدانيكهدرنتيجهحمايتهايبيدريغشان
از دولت س��ابق به وجود آمده رهايي دهن��د .اما اين
موضوع در حافظه ملت مانده اس��ت و بعيد ميدانم
كسي بتواند اتفاقات به وجود آمده در سالهاي اخير
را فراموش كند .در س��الهاي اخير با هزين��ه از امام
زمان و مقدسات تالش كردهاند تا عملكرد خود را به
گونهييديگرجلوهدهنداماميبينيمكهچهدرعرصه
اقتصادي و چ��ه در عرصه بينالمللي چ��ه اتفاقي در
كشور افتاده اس��ت .مجموعه اين اتفاقات روي دوش
اين افراد سنگيني ميكند .نمايندهيي كه اين همه از
دولت سابق تجليل ميكرده است حاال با اختالسها
و تخلفات ديگري كه از آن دولت رو ميش��ود مواجه
است و در همين راستا مجبورند سر و صداي بيشتري
ايجاد كنند تا توجهات به س��مت ديگري جلب شود.
اين افراد به دنبال آن هستند تا برخي مسائل كه امروز
مش��كالت اصلي كشور هس��تند به فراموشي كامل
سپرده شود .البته بايد به اين نكته توجه داشت كه در
هر مجلسي نمايندگاني با ساليق مختلف وجود دارند
و اينگونه نبوده است كه همه نمايندگان داراي يك
نظر واحد در مورد موضوعات مختلف باش��ند .بدون
شك در مجلس فعلي نيز نمايندگان زيادي هستند
كه با بسياري از مسائل مخالف هستند اما آن را مطرح
نميكنند در نتيجه نبايد تص��ور كنيم كه تنها علي
مطهري اس��ت كه در مجلس به دنبال مطرح كردن
نظرات متفاوت اس��ت،ما نمايندگان ديگري داريم كه
وجدان بيداري در مورد مسائل مختلف دارند .در نهايت
بايد گفت كه رفتارهاي نمايندگان در مسائل مختلف
متفاوت است به هر شكل علي مطهري داراي عقايدي
استكهمدافعانمتنوعيدارد.
ادامه در صفحه4
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نگاهديپلماسي

فرق دو كشتار در اروپا و خاورميانه

حرفهایی که مطهری زد و نزد
چرا اجازه ساخت يك مسجد براي اهل تسنن در تهران را نميدهيم؟
تعلق خاطری به موسوی و کروبی ندارم ،سال 88به رضایی رای دادم

دولتدرمسالهبرداشت 4/1میلیارددالرعذرخواهیکند

در 9دی ،مردم با قاطعیت از تخلفات دو طرف فتنه ،به دفاع از انقالب پرداختند

در نهم دی ماه امسال برخی رسانه ها از جمله صدا و سیما بر طبل تفرقه کوبیدند

بالتكليفيسمتمعاونتسياسيپسازچندينماه،کفایتوزیرکشوررازیرسوالبردهاست
وزيركشورمسالهتذكرمجلسدربارهساپورتهارابهشوخيبرگزاركرد

وزارتارشادازجشنوارهفيلمعمارحمايتكند

ادامه حصر آقايان موسوي و كروبي و خانم رهنورد بدون حكم قضايي خالف قانون اساسی است
مجلسنبايدازحرفهايمنبهمبريزد

آقاي ابوترابي؛ هر کسی آزاد است نظر خودش را اعالم کند

همراه با گفتوگو با موسوينژاد ،نماينده معترض به مطهري

و يادداشتهايي از  :فاطمه راكعي ،جالل جالليزاده و ناصر قوامي

استادارجمندجنابآقاي

دكترفرهادحسينزادهلطفي
صفحههاييتازهبرايشماوباشما
همراهبافرمهايجديدوجذابومطالبمتنوع
از زندگي روزمره مردم تا باشگاه فرهنگ و سياست و اجتماع

دراعتماد خواندني بازهم بخوانيد

بزودي « 20صفحه»

اولين حك�م انتصاب به عن�وان رئيس دانش�گاه آزاد
اسلامي واحد تهران مركزي از سوي رئيس محترم
ش�وراي عالي انقلاب فرهنگي دولت تدبي�ر و اميد
را  -كه نش�ان از لياق�ت علمي و مديريت�ي جنابعالي
دارد  -تبريك ع�رض مينمايد .مزي�د توفيقاتتان
در پيشبرد اهداف كمي و كيفي دانشگاه را از درگاه
ايزد منان مسالت دارد.
رياست،اساتيدوكاركناندانشكدهعلومارتباطات
و خبر واحد تهران مركزي

ديروز دهها رييسجمهور و رييس��ان
دولت كشورهاي مختلف جهان همراه با
فرانسوا اوالند ،رييسجمهوري فرانسه به
صفراهپيماييميليونيپاريسپيوستند
تا «همبس��تگي» خود را با مردم فرانسه
نشان دهند« .راهپيمايي سكوت» عنواني
منصور بيطرف
بود كه فرانس��ويان ب��ر راهپيمايي خود
گذاش��تند .اين راهپيماي��ي در اعتراض
به كش��تاري بود كه روز چهارشنبه تروريس��تهاي شبه داعشي
فرانس��وي – الجزايريتبار در حمله به دفتر نش��ريه كاريكاتوري
ش��ارلي ابدو انجام داده بودند .اين كش��تار با آنكه از سوي تمامي
كشورهاي مسلمان و غير مس��لمان جهان محكوم شد اما باز هم
فرانسويان بيكار ننشستند و نس��بت به قتل  12نفر از هموطنان
خ��ود اعتراضي جهان��ي برپا كردن��د و در اين ميان هم رييس��ان
كشورهاي ديگر هم براي اعالم همبستگي به آنها پيوستند .اما در
حالي كه اين راهپيمايي در فرانسه صورت ميگرفت در گوشهيي
ديگر از اين كره خاكي – طرابلس لبنان – فردي عمليات انتحاري
انجام داد و  9نفر از لبنانيهاي ش��يعه مذهب را كش��ت .چند روز
پيش از آن هم در گوشهيي از خاك عراق يك عمليات انتحاري در
بازار سامرا دهها نفر ديگر را به خاك و خون كشيد و چند هفته قبل
از آن هم طالبان پاكس��تان در حمله به يك مدرسه  140كودك
و نوجوان را قتل عام كرد؛ قتل عامي كه همه دني��ا را تكان داد اما
هيچ اعالم همبستگي با آنها نشد ،و در اين ميان روزي هم نيست
كه در اين افغانس��تان بيچاره فردي يا افرادي كش��ته نشوند و در
گورستان خموش آنجا دفن نشوند .سوال اينجاست كه فرق كشتار
در خاورميانه با كشتار در اروپا يا امريكا چيست؟ چطور در آنجا همه
دوربينها به ناگه طوري تصويرس��ازي ميكنند كه انگار ملتي به
خاك و خون كشيده شدهاند (در اينجا قصد بياحترامي به كشته
شدههاي فرانسوي نيس��ت) و پس از آن رييس��ان دولت از اقصي
نقاط جهان براي اعالم همبستگي با اين كشور تمامي برنامههاي
خود را لغو ميكنند و به آنجا ميش��تابند ولي در اين نقطه از دنيا
روزي نه  12نفر بلكه ش��ايد صدها نفر در خاك و خون ميغلتند
اما راهپيمايي كه جاي خود ،حتي محكوميت جهاني هم نيست و
جهاني هم نيست كه دست ياري به دولت متبوع آن كشور بدهد تا
جلوياينخونريزيهاگرفتهشود.
ادامه در صفحه4

