
باید گفت که حماس در برابر ارتش 
اسرائیل، که مدرن ترین ارتش خاورمیانه 
است، بسیار عالی عمل کرده و در تاریخ 

جنگ های چریکی به رکوردی جالب توجه 
و دور از انتظار دست یافته است

گزارش يك
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صفحه 2
صفحه 8

صفحه 9

ظریف در دیدار با حیدرالعبادي:

همزمان با قوت گرفتن حمالت زمیني ارتش صهیونیستي به غزه صورت گرفت

7

8

روزنامه صبح ايران

تحمیل فساد از سوی مسئوالن را تحمل نمی کنیم

رئیس قوه قضائیه: 3

روی کار آمدن نخست وزیر جدید عراق زمینه همگرایی را فراهم کرد

آتش باران اراضي اشغالي پاسخ مقاومت به تهدیدات صهیونیست ها

6

برگزيده

آیا قرار است سرپرست وزارت علوم از کوره در برود؟

سخن هیالري با خوانندگان 

از تبریك هفته دولت تا حواشي در مجلس

چهارجوابي )آب را همانجا بریزید که ...(

رشد مهاجرت در کالن شهرها و افزایش شغل هاي کاذب 
این مشاغل را چگونه باید مهار کرد؟

گــزارش يك

پــــاورقي

دستچين بهارستان

ننـــــجون

گـزارش ويژه

1

2

4

3

3

یك فروند پهپاد جاسوسی اسرائیل سرنگون شد

ضرب شست سپاه 
به تجاوز رژيم صهيونيستي

رژيم صهيونيستي كه در جنگ نابرابر عليه مردم مظلوم غزه با 
شكس��ت هاي سنگيني روبرو شده است، براي التيام اين شكست ها 
دست به يك اقدام احمقانه زد كه با پاسخ قاطع پدافند نيروي هوا 

فضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي روبرو شد.
بر اس��اس اطالعي��ه روابط عمومي كل س��پاه پاس��داران يك 
فروند هواپيمای جاسوس��ی بدون سرنشين رژيم صهيونيستی پس 
از رهگي��ری از س��وي پدافند نيروی هوا فضای س��پاه مورد اصابت 

موشك قرار گرفت و سرنگون شد.
هواپيمای منهدم ش��ده از نوع پنهانكار و رادار گريز بوده و قصد 
نفوذ به حريم منطقه  هس��ته ای نطنز را داش��ت كه با هوشياری و 
اقدام به موقع ش��بكه پدافندی، قبل از ورود به منطقه مورد اصابت 

موشك زمين به هوا قرار گرفت.
اين اطالعيه افزوده است: اين اقدام شيطنت آميز بار ديگر خوی 
ماجراجويی رژيم صهيونيس��تی را آش��كارتر و برگ سياه ديگری به 

پرونده سراسر جنايت و خباثت اين رژيم جعلی و جنگ طلب افزود.
در اين اطالعيه همچنين تاكيد ش��ده اس��ت: س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المی در كنار ساير نيروهای مس��لح جمهوری اسالمی 
برای دفاع از ملت ش��ريف و س��رزمين اس��المی اي��ران از آمادگی 
همه جانبه و قاطع برخوردار بوده و حق هر گونه واكنش و مقابله به 

مثل را برای خود محفوظ می داند.
ه��دف قرار گرفتن و س��رنگوني اي��ن پهپاد نش��ان مي دهد كه 
س��امانه هاي راداري و پدافندي نيروهاي مسلح كشورمان شبانه روز از 
حريم هوايي جمهوري اس��المي ايران به خوبي حراس��ت كرده و هر 
پرنده اي را مي توانند با موشك هاي زمين به هواي خود منهدم كنند.

اين اقدام تجاوزكارانه رژيم صهيونيس��تي كه با پاسخ كوبنده و 
رسوا كننده نيروي هوا فضاي سپاه پاسداران انقالبي اسالمي همراه 
بود ضرب شس��ت محكم��ي بود كه به رژيم متجاوز صهيونيس��تي 

نشان داده شد تا حساب كار دست ارتش منفعل اين رژيم بيايد.

گزارشی از یك معارفه و تودیع
آیا قرار است سرپرست وزارت علوم 

از کوره در برود؟
گروه سياست  آقاي نجفي آيا قرار است از كوره در برود؟ اين را نوشتيم براي 
اين كه سرپرس��ت وزارت علوم در آيين معارف��ه خود و ايضاً توديع آقاي فرجي دانا 
گفته اس��ت »اگر من در جلس��ه اس��تيضاح بودم از كوره در می رفتم، اما فرجی دانا 

كامال به اصول اخالقی توجه كرد.«
استيضاح كردن كه از كوره در رفتن ندارد، نمايندگان موافق استيضاح مطالبي 
را بيان مي كنند و بر اس��اس يكسري اسناد و مدارك پشت تريبون قرار مي گيرند و 
مخالف��ت خود را با وزير اعالم مي كنند. وزير هم براي دفاع از خود پش��ت تريبون 
مي رود و از خود در مقابل مواردي كه از سوي نمايندگان گفته شده است به دفاع 
مي پردازد. اگر توانس��ت پاسخ هاي قانع كننده بدهد كه دوباره رأي اعتماد  گيرد اگر 

نه كه مي رود و جاي خود را به ديگري مي دهد.
پس با اين حساب آقاي فرجي دانا كه در جلسه استيضاح از كوره در نرفته است 
كاري كامال اخالقي كرده اس��ت اما اگر آقاي نجفي در جايگاه استيضاح قرار بگيرد 

كاماًل اصول اخالقي را رعايت نمي كند؟
البته اين را هم بنويس��يم كه ما اين جمله را نگفته ايم، متهم نشويم به اين كه 
اتهام مي زنيم. از جمله آقاي نجفي چه برداشتي مي شود؟ يكبار ديگر اين جمله را 
بخوانيد؛ »اگر من در جلسه استيضاح بودم از كوره در می رفتم، اما فرجی دانا كاماًل 

به اصول اخالقی توجه كرد.«
اينگونه س��خن گفتن و موضع گيري از سوي سرپرستي كه تازه منصوب شده 

است با اعتدالي كه دولت بر آن پافشاري مي كند همخواني ندارد.
با توجه به اين كه جلسه معارفه و توديع آقايان نجفي و فرجي دانا بدون حضور 
رسانه هاي گوناگون كشور و تنها با حضور چند رسانه دولتي از جمله ايسنا، ايرنا و 
برنا برگزار ش��د نش��ان مي دهد كه وزارت علوم تعامل خود را با رسانه ها از اين پس 

با همين چند خبرگزاري برقرار خواهد كرد.
اما اگر آقاي نجفي كه مشاور رئيس جمهور هم است به عنوان وزير علوم معرفي 
ش��ود، اگر نمايندگان مطلبي بگويند كه باب طبع او نباشد قرار است كه از كوره در 
برود؟ البته آقاي نجفي هنگامي كه به عنوان وزير آموزش و پرورش معرفي شده بود 

و رأي اعتماد نگرفت و نتوانست به عنوان وزير دولت يازدهم كار خود را آغاز كند.
محمد علی نجفی پس از دفاع از برنامه های پيشنهادی خود در مجلس، در تاريخ 
24 مرداد ماه نتوانست اعتماد نمايندگان مجلس را به دست بياورد و نمايندگان با 133 

رأی مخالف، به او اجازه ورود به ساختمان شهيد رجايی آموزش و پرورش را ندادند.
ام��ا اگر به عن��وان وزير علوم معرفي ش��ود، آيا باز هم چني��ن اتفاقي براي او 
مي افتد؟ چنين س��خنان و مواضعي كه او اكنون كه سرپست وزارت علوم است در 
صورت��ي كه به عنوان وزير معرفي ش��ود بي تأثير بر فراين��د رأي اعتماد نمايندگان 

مجلس نخواهد بود.
نجفی در بخش ديگري از س��خنانش اعالم كرده اس��ت كه برنامه های دولت با 
تغيير وزير علوم عوض نشده است. فرجی دانا سياست های دولت و رئيس جمهور را 
دنبال می كرد و تا زمانی كه روحانی رئيس جمهور باشد هر وزيری برنامه های دولت 
را ادامه می دهد. چنين س��خني را پيش از اين آقاي مجيد انصاري معاون پارلماني 
رئيس جمهور پيش از استيضاح وزير علوم گفته بود كه با واكنش نمايندگان مجلس 
روبرو ش��ده بود. هر چند او س��پس س��خن خود را تعديل كرد و گفت كه رسانه ها 
س��خنان مرا درست منتقل نكرده اند، اما با سخنان و مواضعي كه آقاي نجفي بيان 

كرده است گفته هاي معاون پارلماني رئيس جمهور تأييد مي شود.
اما آقاي فرجي دانا در آيين توديع خود چه گفت؟

عده ای می خواهند اميد به دولت را از بين ببرند
به گزارش ايس��نا، رضا فرجی دانا وزير بركنار ش��ده علوم، تحقيقات و فناوری 
در مراس��م توديع خود، با بيان اينكه نااميد ك��ردن مردم از نتيجه رأی 24 خرداد 
92 يكی از س��ناريوهايی اس��ت كه بر روی آن كار می ش��ود، گفته است كه دولت 
دس��تاوردهای بزرگی داشته، اما عده ای می خواهند اميد به دولت را از بين ببرند و 

در اين راستا در حوزه دانشگاه ها فعال شده اند.
آقاي فرجي دانا هنگامي كه در سال 88 آن آشوب و فتنه به پا شد و كام مردم از 

حضور حداكثري و بي س��ابقه مردم پاي صندوق هاي رأي به خاطر فتنه انگيزي برخي 
نامزدهاي رياست جمهوري تلخ شد، آيا چنين سخني گفته است؟ همان زمان برخي 
گروه هاي سياس��ي براي اين كه رأي مردم را مخدوش كنند، آيا از فضاي دانش��گاه ها 
سوء استفاده نكردند؟ البته اكنون هم اگر هر طيف سياسي به دنبال استفاده ابزاري از 
دانشجو و دانشگاه است بايد مقابل او ايستاد و اجازه اين كار را نداد. اما دليل استيضاح 
وزير علوم مسائلي از جمله بازگشت برخي دانشجويان ستاره دار و مسئله دار به دانشگاه ها،  

بازگشت برخي اساتيد مسئله دار به جايگاه استادي و انتصاب برخي معاونين او بود.
اس��حاق جهانگيری معاون اول رئيس جمهور نيز در اين مراسم با اشاره به عدم 
حضور رئيس جمهور در جلسه استيضاح وزير علوم گفته است كه هرچند در ابتدای 
آغاز به كار دولت قرار بود رئيس جمهور در جلس��ه اس��تيضاح حضور نيابد. در اين 
بين تنها راه حضور رئيس جمهور در جلس��ه استيضاح بر هم زدن سفر اردبيل بود، 
زيرا رئيس جمهور نمی توانس��ت فقط چند دقيقه در مجلس حضور يابد. با اين حال 

تصميم بر اين گرفته شد كه رئيس جمهور در جلسه استيضاح حضور نيابد.
البته اين در حالي است كه مجلس با برگزاري جلسه استيضاح در روز سه شنبه 
موافق��ت كرده بود تا رئيس جمهور بتواند در اين جلس��ه حضور يابد. حتي يكي از 
نماين��دگان اصالح طلب مجلس خبر داده بود كه دولت درخواس��ت داده اس��ت تا 
اس��تيضاح يك روز زودتر برگزار ش��ود و مجلس نيز مشكلي از اين بابت نداشت اما 
استيضاح در همان زمان مقرر برگزار شد و رئيس جمهور هم به خاطر سفر به استان 

اردبيل نتوانست در مجلس حاضر شود.
جهانگيری با بيان اين كه دولت در مبارزه با فساد جدی است، خاطرنشان كرده 
است كه ای كاش فقط بابك زنجانی وجود داشت، اما فساد به سطوح مديريت عالی 
كش��يده شده است. اكنون نبايد از بورس��يه های وزارت علوم در گذشته به راحتی 
گذش��ت، زيرا عده ای بدون داشتن حداقل ها بورسيه شده اند. نجابت فرجی دانا بود 
كه اطالعاتي درباره اين افراد بيان نش��د، اما دولت اين موضوع را پيگيری می كند، 

حتی اگر 10 وزير علوم هم عوض شود.
مبارزه با فس��اد در هر حوزه اي قابل دفاع و تقدير است اما ابتدا بايد اثبات شود 
آنگاه پيگيري شود. آنگونه كه گفته مي شد و رسانه هاي اصالح طلب بر روي آن مانور 
مي دادند 3 هزار بورس��يه تحصيلي در دولت گذش��ته يعني دولت آقاي احمدي نژاد 
داده ش��ده اس��ت كه به ادعاي آنها غير قانوني و رانت بوده است، وزارت علوم هم از 
راه هاي گوناگون اس��امي دانشجويان بورس��يه را منتشر كرد اما وزارت علوم متوجه 
اش��تباه خود ش��د و به طور رس��می از اين افراد عذرخواهی كرد. عذرخواهی از اين 
افراد در شرايطی صورت پذيرفت كه به رغم عدم تاييد تخلف در بورسيه دانشجويان، 

اسامی آنها هم رديف با مجرمان اقتصادی در اختيار رسانه های عمومی قرار گرفت.
 به گزارش ش��بكه اطالع رسانی دانا منابع نزديك به وزارت علوم چندی پيش 
اسامی 3 هزار بورسيه غيرقانونی را مطرح كرد كه اين مسئله جار و جنجال بسياری 
را در جامعه دانشگاهی به پا كرد به طوری كه بسياری از افراد بورسيه شده از اين 

رفتار وزارت علوم و افترا به خود گاليه و اعتراض كردند.
اينكه وزارت علوم با افترا به 3 هزار دانش��جو و نخبه علمی كشور بدون تحقيق و 
سند، بورسيه های دوره گذشته را غيرقانونی عنوان كرد. اما آقاي فرجي دانا در سال 65 
پس از پايان دوره كارشناسی، بورسيه وزارت علوم می شود و دوره های كارشناسی ارشد 

و دكتری را در دانشگاه واترلو كانادا می گذراند و تا سال 74 در كانادا بوده است.
البته بايد توجه داش��ت كه طرح موضوع بورس��يه ها كه هن��وز هم محل ترديد و 
رسيدگي است درمقابل داليل نمايندگان استيضاح كننده مطرح شد تا تحت الشعاع قرار 
گيرد در حالي كه موضوع استيضاح موارد ديگري بود. ضمن اين كه چنين بورسيه هايي 
در دولت هاي گذش��ته ب��ه ويژه در دولت اصالحات بس��يار اتفاق افت��اد و ده ها نفر از 
اصالح طلبان براي ادامه تحصيل با استفاده از بورسيه به خارج از كشور رفتند و اگر قرار 

است فساد در بورسيه ها بررسي و پيگيري شود بايد از دولت هاي پيشين شروع شود.
به تعدادی از رس��انه ها از جمله تسنيم، فارس، مهر و باشگاه خبرنگاران اجازه 
حضور در اين مراس��م توسط وزارت علوم داده نش��د؛ با اين حال برخی رسانه های 

دولتی مانند برنا، ايرنا و ايسنا در اين مراسم حضور يافتند.
معاون اول رئيس جمهور با تاكيد بر اين كه نبايد به سادگی از بحث بورسيه ها 
گذش��ت، گف��ت: حتی اگر 10 وزير علوم در اين دول��ت تغيير يابند باز هم موضوع 

بورسيه های غيرقانونی پيگيری خواهد شد.
جهانگيري تصريح كرد: نجابت فرجی دانا و همكارانش باعث ش��د تا بس��ياری 
از مس��ايل را در جلسه اس��تيضاح نگويد ولی حتماً اين دولت موضوع بورسيه های 

غيرقانونی را پيگيری می كند حتی اگر 10 وزير علوم تغيير كند.

فروپاشي ادعاهاي ضد تروریستي سران غرب

آمریکا و انگلیس 
اراده اي براي جنگ 

با داعش ندارند
گروه بين الملل آمريكا و البته متحدانش نظير انگليس 
در حال��ي ادعاي با ادع��اي مبارزه با داعش ب��ه دخالت در 
عرصه سياس��ي و نظامي عراق مي پردازند كه رفتارهاي آنها 
از بي صداقتيش��ان در اين عرصه حكاي��ت دارد بويژه اينكه 
تاريخ دان��ان آمري��كا نيز ب��ه نقش اين كش��ورها در ايجاد و 

حمايت از داعش تاكيد دارند.

گفت و گوی اختصاصی با هایم بریشیث 
فیلمساز و تحلیلگر یهودی

نتانیاهو نتوانسته 
به اهداف اصلی اش 
از حمله به غزه برسد

روحانی در مراسم رونمایی از دستاوردهای نظامی:

امنیت در منطقه بدون ایران معنا ندارد
ما به دنبال رقابت تسلیحاتی و نظامی نیستیم اما برای دفاع از خودمان هرچه الزم داشته باشیم از کسی 
اجازه نمی گیریم و ما خودمان برای دفاع از خودمان تصمیم می گیریم، اجرا می کنیم و کشور را حراست 

می کنیم. ما سالح عادی را برای دفاع از خودمان کافی می دانیم اما در عین حال بر این حق قانونی تصریح 
می کنیم که جهان باید از سالح کشتار جمعی عاری شود نمی شود بخشی از معاهده ان پی تی اجرا شود و 
بخش دیگر آن اجرا نشود. ما بر همین هدف و آرمانمان تاکید می کنیم که منطقه خاورمیانه باید عاری از 

سالح کشتار جمعی باشد

مدی�ر ش�بکه مس�تند در مراس�م اختتامی�ه 
جشنواره مس�تند و عکس »نردبان« به نقاط ضعف 
و قوت مستندس�ازی در کشورمان اشاره کرد و فقر 

سوژه را از مهم ترین مشکالت این حوزه دانست.
به گزارش مهر، اختتاميه دومين جشنواره مستند 
و عكس »نردبان« ديروز با حضور رضا پورحسين مدير 
شبكه مستند در ساختمان سيما برگزار شد. پورحسين 
در اين مراس��م با بيان اينكه آمارها نش��ان می دهد كه 
برنامه »نردبان« به تدريج جای خود را بين دوستداران 
مس��تند و مستندس��ازان حرفه ای و نيمه حرفه ای باز 
كرده اس��ت، تاكيد كرد: الهام عادلی و حميد ابراهيمی 
2 س��ال است اين برنامه و جشنواره آن را جلو می برند 
و خوش��بختانه روز ب��ه روز ب��ر مش��اركت كنندگان و 
دوس��تان اين برنامه اضافه می شود. هدف اصلی ما نيز 
شناسايی اس��تعدادهايی است كه به داليلی نتوانستند 
خودش��ان را به مركز برس��انند و مورد بی توجهی قرار 
 گرفتند. افرادی كه اصطالحا نتوانس��تند خودش��ان را 

پرزنت كنند.
وی افزود: اين جشنواره بستری برای مستندسازان 
اس��ت تا بتوانن��د خودنمايی كنند. در همين 2 س��ال 
برگزاری جشنواره نيز ما برخی از مستندسازان به ظاهر 
غير حرفه ای آشنا شده ايم كه مسيرشان در راه حرفه ای 
ش��دن اس��ت و اگر ارتباطش��ان را با مراكز آموزشی، 
پژوهشی و مستندس��ازی بيشتر كنند قدم های جدی 

در عرصه مستند سازی برخواهند داشت.
مدير ش��بكه مس��تند با تاكيد بر اينكه ما به خود 
می بالي��م اگ��ر بتوانيم ق��دم كوچكی ب��رای موفقيت 
دوس��تداران مس��تند برداريم اب��راز امي��دواری كرد: 
برگزيدگان اين جش��نواره به مرور در جش��نواره هايی 

چون حقيقت يا جشنواره های بين المللی حاضر شوند.
پورحس��ين تصريح كرد: هدف ما اين نيس��ت كه 
ي��ك س��ويه كار كنيم، م��ا بگوييم كه م��ردم ببينند 
و بش��وند. بلك��ه دوس��ت داري��م مخاطبان ع��الوه بر 
اينكه ما را تماش��ا می كنند نظراتش��ان را نيز بگويند. 
»نردبان« نيز يك برنامه تعاملی در همين راستا است. 
مخاطب��ان فيلم و عكس می فرس��تند و بزرگان عرصه 
مس��تند، فيلم نامه نويسی و عكاس��ی ايراد كارهايشان 
را می گيرن��د. بنابراين اين برنامه به يك كارگاه س��يار 
آموزش��ی تبديل ش��ده اس��ت و ما موظف هستيم به 
عنوان مركز مستندس��ازی تلويزيون به شكل مادی و 

معنوی به آنها كمك كنيم.
اين مدي��ر تلويزيونی از اهميت بخش پژوهش نام 
برد و تصريح ك��رد: من در جش��نواره های مختلفی با 
عنوان دوستدار مستند حضور داشتم و با مستندسازان 
ارتباط بسياری دارم. جدا از توفيقات سينمای مستند 
فق��ر پژوه��ش در اين آثار به چش��م می خ��ورد البته 
منظورم پژوهش كالس��يك و كتابخانه ای نيست بلكه 
پژوه��ش ميدانی را مد نظر دارم. ما فقر س��وژه داريم و 
عمدتا دوستانی كه به سمت سوژه های مستند می روند 
گرچه انعكاس حقايق را مدنظر دارند، اما موضوعاتشان 

بكر نيست.
وی ادام��ه داد: بس��ياری از واقعيت ه��ا و پديده ها 
مغفول واقع می شوند و كسی آنها را نمی بيند. بنابراين 
گاه آث��اری بودند ك��ه گرچه از نظر زيبايی شناس��ی و 

ساختاری جلو نيس��تند اما موضوع بكری دارند كه به 
درخشش بيشتر آنها كمك كرده اند.

پورحس��ين اذعان ك��رد: نوع نگاه ب��ه موضوعات 
و پديده ه��ای اجتماع��ی و فرهنگی و سياس��ی بايد از 
تيزبينی خاصی برخوردار باشند و اينگونه نباشد كه ما 
در جا بزنيم. مثال در زمينه سينمای مستند اجتماعی 
هم��واره پديده های رو و تلخی مثل تكدی گری، وجود 
م��وش در خيابان ها و... م��ورد توجه قرار می گيرد و به 
طور كلی 20-10 س��وژه يكسان وجود دارد اما برخی 
مستندس��ازان چيزهايی را می بينند ك��ه ما هر روز از 
كنارش رد می شويم اما به آنها دقت نكرده ايم. بنابراين 
وظيفه »نردبان« اين اس��ت كه از كارشناس��ان كمك 
بگيرد و روی س��وژه يابی كار كند چراكه سادگی سوژه 

دليلی بر بی اهميت بودن آن نيست.
پورحس��ين در پايان به مس��تند »خانه سيمين و 
جالل« اشاره و اظهار كرد: اين مستند كار 15 ساله را 
تمام كرد و اين خانه باالخره خريداری ش��د. من قبال 
اين خانه را از دور ديده بودم و می دانس��تم الزم است 
به آن توجه شود. در كش��ورهای خارجی منطقه ای را 
كه مثال تولستوی از آن عبور كرده را نيز جدا می كنند 
و به عنوان منطق��ه تاريخی مورد توجه قرار می دهند. 
اما ما سال ها به خانه سيمين و جالل بی توجه بوديم با 
اين حال نگاه يك مستند س��از باعث شد دكتر قاليباف 
و ش��هردار منطقه يك با خري��داری اين خانه موافقت 

كنند.

حضرت آيت اهلل خامنه ای عصر ديروز با حضور در يكی از بيمارستان  های تهران 
از آيت اهلل مهدوی كنی عيادت كردند.

رهبر انقالب اس��المی در اين ديدار در جري��ان مداوای رئيس مجلس خبرگان 

قرار گرفتند و سالمتی وی را از خداوند متعال مسألت كردند.
آي��ت اهلل مهدوی كنی رئيس مجل��س خبرگان رهب��ری 14 خردادماه به دليل 

عارضه قلبی در بيمارستان بستری شده است و تحت مداوا قرار دارد.

عیادت رهبر معظم انقالب از آیت اهلل مهدوی کنی

نخست وزیر ایتالیا:
چهره واقعی اسالم را با فتاوای مرجع شيعه شناختيم

نخس�ت وزیر ایتالیا از مرجع عالی شیعیان عراق و نقش برجسته وی در حفظ 
وحدت ملت عراق و ارائه تصویر درس�ت از دین اس�الم در برابر هجمه تکفیری ها 

تمجید کرد.
به گزارش مهر، به نقل از  رسانه های عراق، نخست وزير ايتاليا گفت غرب، با چهره 

واقعی اسالم از طريق فتاوای آيت اهلل سيستانی آشنا شد.
ماتئو رنزی در س��فر اخير خود به عراق پس از ديدار با مقامات اين كش��ور گفته 
بود غرب توانس��ت با چهره واقعی اس��الم از طريق فتاوای آقای علی سيستانی مرجع 

عالی دينی عراق آشنا شود.
وی افزود جناياتی كه ملت عراق طی چهار دهه اخير با آن روبرو بوده اند، بس��يار 

بيشتر از آن چيزی است كه بر يهوديان در آلمان گذشت.
وی با اشاره به حمالت وحشيانه تروريست های تكفيری و بعثی صدامی به شيعيان 
از هن��گام س��رنگونی صدام تاكنون اذعان ك��رد: )با وجود اين جنايات( رهبران ش��يعه 
)مراجع دينی(، هرگز شيعيان را به انتقام جويی از ديگر مذاهب پس از سال 2003 )سال 
س��رنگونی صدام( ترغيب نكردند و فراتر از همه اينكه آنها اتباع مذاهب ديگر را برادر و 

حتی از خود خواندند )اشاره به فتوای اخير آيت اهلل سيستانی درباره اهل سنت عراق(.
نخس��ت وزير ايتالي��ا تاكيد ك��رد: تاريخ، مواضع انس��انی و بشردوس��تانه آيت اهلل 

سيستانی مرجع عالی شيعيان عراق را جاودانه خواهد كرد.

مدیر شبکه مستند:
حوزه مستند از فقر سوژه رنج می برد


