عید سعید غدیرخم را به عموم
شیعیان تبریک می گوییم

پاسخ دفتر رهبر انقالب به نامه مولوی عبدالحمید

همه باید با هم به سر بلندی
وعزت ایران اسالمی بیاندیشند

روحانی در جلسه هیات دولت:

تهدیدباید
از مناسبات جهانی حذف شود
صفحه 10
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روحانی و نجفی طلسم را شکستند

پایان فراق  18ساله
دولت و شهرداری

گروه بازتاب  -روز گذشته باالخره بعد از  18سال شهردار پایتخت با حضور در نشست هیات دولت طلسم دوری بهشت از
پاستور را شکست  .اتفاقی که با توجه به نزدیکی رابطه نجفی با حسن روحانی دور از ذهن نبود و این انتظار وجود داشت
که بعد از خروج محمدباقر قالیباف که اختالفهای جدی و عمیقی با دولت داشت ،بار دیگر شاهد حضور شهردار تهران
در نشست های هیات دولت باشیم .ماجرای حضور شهردار در هیات دولت به دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی
رفسنجانی برمیگردد که ایشان طی مصوبهای اجازه حضور شهردار وقت که غالمحسین کرباسچی بود را صادر کرد .البته
او نخستین و آخرین شهرداری بود که تا پیش از محمدعلی نجفی ،در هیات دولت حضور داشت .زیرا بعد از آن با حضور
الویری این روند متوقف شد و دیگر خبری از حضور شهردار تهران در هیات دولت نبود .بعد از ان هم که نوبت به محمود
احمدی نژاد رسید که پرواضح بود با توجه اختالفهایش با رئیس دولت اصالحات در خصوص دیدگاههای سیاسی و عدم
توجه رئیس جمهوری به افزایش اختیارات شهرداری ،او هم نمیتوانست در جلسه هیات دولت حضور داشته باشد.
شرح در صفحه 10

گفتوگوی منتشر نشده از مرحوم ابراهیم یزدی با «ابتکار»

جریانی که به دنبال حذف روحانی باشد
حیات خودش هم تهدید میشود
صفحه 2

سرمقاله

رضا دهکی

کشور ،ملت و مردم

«ملت» مفهومی وحدتآفرین دانسته میشود که سالهاست در ادبیات سیاسی جهان جای دارد.این واژه،
همچون سایر مترادفها و واژگان هم خانواده ایدئولوژیک و معناییاش – همچون «خلق» در ادبیات چپ،
«امت» در ادبیات سیاسی اسالم و – ....
ادامه در صفحه 2

یادداشت

پیشخوان

آیا بسترهای الزم برای اجرایی شدن قوانین مربوط به «عابرین»
وجود دارد؟

دوری دست قانون
از مسافران خط یازده

گروه جامعه  -در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه روی واژه
«فرهنگسازی» تاکید بسیاری میشود .در ایران نیز به مرور فرهنگها از
پایه در حال ساختن است .یکی از مهمترین فرهنگسازیها مربوط به قوانین
راهنمایی و رانندگی میشود .با نگاهی جزئیتر فارغ از نوع رانندگی ایرانیان
و احترام آنها به قوانین که در سالهای اخیر بهبود یافته ،برای عابران هم
قوانینی تعیین شده که باید رعایت شود.
صفحه 3

خطر خشکسالی کامل بیخ گوش قم است

یک نقطه سفید روی نقشه ایران

صفحه 7

سینماگرانی که خارج از مرزها و در مقیاس جهانی فیلم میسازند

لژیونرهایسینمایی

صفحه 9

«ابتکار» جوانب رشد  18درصدی بدهی بانکها
به بانک مرکزی را بررسی کرد

بحران بانکی
در تقابل با رشد اقتصادی

اخبار

گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار

با حکم مقام معظم رهبری امامت جمعه بیرجند منصوب شد

علیامینی
دیدگان کودک کتک میخورد؛ مادر توسط چند نیروی امنیتی برهنه میشود و
پدر در برابر
ِ
پیش چشم
مورد تجاوز قرار میگیرد و دست آخر ،مرد با چند گلوله به خاک میافتد و کودکِ ،
ماد ِر ِ
هتک حرمت شدهاش ،زندهزنده میسوزد!
هرچند برای عمو ِم مرد ِم جهان ،روایت چنین جنایاتِ هولناکی باورکردنی نیست؛ ولی امروز
فجایع اینچنینی در خاطر مردم مظلوم میانمار ،دیگر به اتفاقی تکراری تبدیل شده است .به
آتش کشیدن روستاهایشان آنچنان گسترده بود که در تصویربرداریهای ماهوارهها بیرون از
جو زمین واضح و مبرهن بود ولی اکثر رسانهها آن را روایت نکردند و به یکی از وحشیانهترین
ل ُکشیهای بشر واکنشی نشان نداند .آنچه بر مسلمانان میانمار میرود ،به مراتب تلختر از
نس 
هلوکاست است؛ اما اسپیلبرگ هرگز «فهرست شیندلر»ی برای آن نخواهد ساخت.
سکوت سر ِد اکثر سیاستمدارن و رسانههای غربی ،حاکی از آن است که حتی در عصر
انفجار اطالعات نیز میتوان مردم جهان را از بحرانی به این شومی ،بیخبر نگه داشت .تراژدی
آنجا شروع میشود که اگر یک آمریکایی یا اروپایی ،طبق قوانین پذیرفته شده در کشوری
ی هیچ واکنش
محکوم شود ،فریاد وامصیبتای برخی از فعاالن حقوق بشر به عرش میرسد؛ ول 
بازدارندهای به یک دهه کشتار و تجاو ِز سازمانیافته علیه هزاران انسان در سطح جهانی داده
کردن آنان از حقوق ابتدایی
نمیشود .خشونتهای خونین علیه مردم در میانمار در ادامۀ محروم ِ
زندگیشان است .به آنان هرگز حق تحصیل ،مالکیت و حتی هویت شهروندی داده نمیشود؛
از این رو ،اجازۀ سفر در وطنشان را ندارند ،مگر آنکه مبلغی به عنوان مالیات پرداخت کنند.
مسلمان میانمار ممنوع است و
تحصیل در دانشگاه و کار در ادارات برای بیش از یک میلیون
ِ
بدون کسب مجوز ،حق ازدواج نیز ندارند .افزون بر آموزش ،خدمات بهداشتی نیز از آنان دریغ
میشود .بیش از  20سال است که مدرسه و مسجدی در سرزمینشان ساخته نشده است
و80درصد مردم ،بیسواد ماندهاند.کسب و کارشان نیز از آزارهای دولتی بینصیب نمانده است،
اگر مسلمانی قصد تأسیس مغازهای داشته باشد ،الجرم باید در سودش با یک بودایی شریک
باشد! بیش از شش ماه از گزارش منتشرشدۀ سازمان ملل که در آن نیروهای امنیتی دولتی به
کشتار و تجاوز علیه مسلمانان محکوم شدهاند ،میگذرد؛ اما همچنان گزارشهای مکرر از تجاوز
گسترده و فجایع هولناک علیه مسلمانان میانمار ثبت میشود .هنوز هم کودکان مسلمان را
در آنجا برهنه میکنند تا برای تفریح به نقاط متفاوت بدن آنان شوک الکتریکی وارد کنند .و
میان قهقهههای شکنجهگران جان میدهند
شگفتا که فیلم شکنجه این کودکان معصوم را که ِ
را منتشر میکنند .فریادهایی که شنیده نمیشوند جزء الینفک زندگی مردمانی است که
سالهاست سر بریدن ،سوختن و ُمثله شدن عزیزانشان را شاهدند« .آنگ سان سو چی» ،بعد
از دریافت جایزۀ صلح نوبل و هزارن تأیید و تحسین از سوی غرب ،با این خشونتها تلویحاً
همراهی میکند؛ تا جایی که گزارشگر سازمان ملل ،او را به عدم حمایت از مسلمانان محکوم
کرد .به تازگی ،ژنرال «مین آئونگ هالینگ» فرماندۀ ارتش کشور ،کشتار مسلمانان را انجام
«کا ِر ناتمام» دولت پس از جنگ جهانی دوم تلقی کرده است .قرنها پیش ،پیامبر اسالم با
صدای بلند گفت« :هر که صبح کند و دغدغۀ آال ِم مسلمانان را نداشته باشد ،مسلمان نیست» و
ناامنی یکی از شهرهای دور اسالم و بازکردن ظالمانۀ خلخال از پای دخترکی
امیرمؤمنان دربارۀ
ِ
یهودی فرمود« :اگر مر ِد مسلمان بعد از شنیدن این خبر از غصه بمیرد ،بر او مالمتی نیست».
امروز امت اسالم آنچنان خفته ،متفرق و منفعل است که نیاز نمیبیند نسبت به پاکسازی
نژادی مسلمانان در میانمار اقدامی جدی انجام دهد .سالهاست که قاطبۀ مسلمانان در مسخ
فزایندهای فرورفتهاند و علیرغم همۀ تأکیدات پیشوایانشان ،کوچکترین حرکت منسجمی در
مسلمانان سوریه ،یمن ،لیبی و میانمار مورد
قبال این همه کشتار نمیکنند .اکنون در سویی،
ِ
ِ
سمت دیگر ،برخی دیگر از مسلمانان در شیخنشینها و حرمسراهای
ظلم بی پایاناند و در
خلیج فارس ،درگی ِر عیش و عشرتاند .و در این میان ،مسئولیت حکومت و مردم ایران به عنوان
قدرتی مؤثر ،معتدل و مسلمان ،بسیار سنگین است  .در این راستا ،اعالم آمادگی رئیسجمهوری
در جلسه هیات دولت برای ارائه هرگونه کمک سیاسی و انسانی و درخواست دستگاه دیپلماسی
کشور از سازمان ملل متحد برای پیگیری جدی وضعیت مسلمانان میانمار نشانی از بیداری
ایران است .اکنون به شهادت سازمان ملل متحد ،اقلیت میانمار از ستمدیدهترین اقلیتهای
مسلمان آزاردیده ،در مرزهای بنگالدش ،بیخانمان ،بدون آب
جهان است و بیش از  20هزار
ِ
کافی و هرگونه هویت حقوقیاند وسوال این است که آیا ِ
امت امروزیِ مصرفی مسلمان ،برای
دفاع از برادران مسلمانش  -حتی در حد اعالم محکومیت -قیام میکند؟

آیت اهلل خامنهای در حکمی حجةاالسالم حاج س ّید علیرضا عبادی را به امامت
جمعه بیرجند منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
سید علیرضا عبادی دامت افاضاته
جناب حجتاالسالم آقای حاج ّ
اکنون که حجتاالسالم آقای رضایی از امامت جمعهی بیرجند کنارهگیری کردهاند،
جنابعالی را که بحمداهلل از شایستگی معنوی و انقالبی برخوردار و محل اعتماد و عالقه
مردم شریف بیرجند میباشید به امامت جمعه در آن شهر علم و ایمان منصوب میکنم.
نعمت بزرگ ارتباط با قشرهای گوناگون مردم که بحمداهلل جنابعالی از آن برخوردارید،
فرصت مغتنمی است که جایگاه امامت جمعه را در خدمت نیازهای فکری همه بویژه
جوانان قرار دهید و این نسل شوقانگیز و امیدبخش را به تالش روزافزون در راه هدفهای
بزرگ نظام اسالمی تشویق فرمائید .الزم میدانم از زحمات جناب آقای رضایی در
سالهای امامت جمعه تشکر نموده و توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت نمایم.

حمله انتحاری در ورودی پایگاه آمریکایی بگرام در افغانستان
پلیس والیت پروان افغانستان از وقوع یک حمله انتحاری در ورودی پایگاه
هوایی بگرام خبر داده است.
به گزارش ایسنا ،عبدلشکور قدوسی ،فرماندار بگرام به شبکه خبری بیبیسی گفت ،یک
بمبگذار انتحاری خود را در ورودی اصلی پایگاه بگرام منفجر کرد .قدوسی همچنین گفت که
چهار فرد غیرنظامی در این حمله زخمی شدهاند اما تاکنون گزارشی در مورد تلفات نیروهای
آمریکایی در دست نیست .گروه طالبان مسئولیت انجام این حمله را به عهده گرفته است .گروه
طالبان اعالم کرد ،حمله انتحاری بگرام در انتقام برگههای تبلیغاتی است که اخیرا از سوی
نیروهای «مأموریت حمایت قاطع» در والیت پروان پخش شد .دیروز« ،ماموریت حمایت قاطع
ناتو» در افغانستان به دلیل پخش اعالمیه تبلیغاتی در والیت پروان در روزهای اخیر ،عذرخواهی
کرد .در این اعالمیه تبلیغاتی ،شیری دیده میشود که به دنبال یک سگ سفید است و پرچم
گروه طالبان با عباراتی مذهبی روی این سگ قرار داده شده است .یک فرمانده بلندپایه آمریکایی
در افغانستان دیروز (چهارشنبه) به دلیل اعالمیه تبلیغاتی موهن نظامیان این کشور که در آن
آیاتی از قرآن درج شده در داخل پرچم شبهنظامیان طالبان ،روی تصویر یک سگ قرار گرفته
بود ،عذرخواهی کرد .به گزارش رویترز ،این اعالمیه تبلیغاتی روز سهشنبه از جانب نیروهای
آمریکایی در استان پروان واقع در شمال غرب کابل منتشر شد .ژنرال جیمز لیندر ،فرمانده ارشد
نظامیان آمریکایی در افغانستان در بیانیهای گفت :طرح این اعالمیهها به اشتباه حاوی یک عکس
شدیدا توهین آمیز هم برای مسلمانان و هم برای دین اسالم بود.

صفحه 4

« ابتکار»وضعیتخشونتبارعلیهمسلمانانروهینگایمیانماررابررسیمیکند

رویخشنبودایی!
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