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احياي عظمت تاريخي ايران
عظمت تاريخي ايران و ايرانيان امري نيس��ت كه صرفاً برگرفته از كالم 
و اذهان ساكنان اين پهنه سرزميني باشد و اتفاقاً مصاديقي بي شمار از 
اذعان متفكران مغرب زمين به اين امر وجود دارد. عظمتي كه ريشه در 
هويت تاريخي و تمدني ايران داشته و در فتح قله هاي گوناگون سربلندي 

و افتخار تبلور يافته است. 
در فهم دقيق تر از ويژگي هاي اين عظمت تاريخي تمدني بايد تأكيد كرد 
كه برخالف تصور عوامانه )كه متأسفانه در اليه هايي از تحصيل كردگان 
و حتي برخي نخبگان رس��وخ ك��رده( آنگاه كه از عظمت ايران س��خن 
مي گوييم، مقصود قدرتمندي فالن سلطان يا قبيله -كه چندصباحي بر 
اين سرزمين حكم رانده اند- نيست كه اوالً قدرت بارها ميان حكمرانان 
خواه ايراني و خواه غيرايراني دست به دست شده و ثانياً بسيار يا به گمان، 
بيش��تر اقدامات خاندان هاي صاحب قدرت چندان قاب��ل دفاع نبوده و 
نيست. بلكه مقصودمان از عظمت ناظر به ابعاد هويتي، فرهنگي و تمدني 
و به طور خالصه نرم افزار يك جامعه اس��ت. همين ويژگي هاست كه در 
عرصه هاي گوناگون دانش، انديشه و معرفت ستارگان درخشاني را در 
سپهر ايران جلوه گر مي سازد كه جهاني را متوجه خود كرده اند. همين 
خصائص تمدني است كه ايران را از ساير سرزمين هاي پيراموني و چه بسا 

اقصي نقاط عالم متمايز مي سازد. 
البته روشن است كه هرچند براي فهم اليه هاي هويتي و تمدني جامعه 
بايد فراتر از فهم اوليه تاريخي كه عمدتاً بر مبناي شناخت حكمرانان شكل 
مي گيرد، حركت كرد، اما اين بدان معنا نيست كه تمدن ايراني از حاكمان 
اين سرزمين بي تأثير بوده است. به بيان ديگر رويكرد و سياست هاي كلي 

حاكمان در ارتقا يا انحطاط تمدن ايراني مؤثر بوده است. 
نگاهي هرچند گذرا بر تاريخ اين سرزمين نشان مي دهد كه ريشه هاي با 
هويت ايراني – كه پيش از اسالم توانسته بود تا حدي در رقابت با رقباي 
منطقه اي و جهاني خود را بنماياند- پس از اسالم و قوت گرفتن از ايمان 
عميق اسالمي و توحيدي، زيربناي تمدني ژرف را پي ريزي كرد كه در 
پرتو آن قله هاي بي مثالي در علم و انديشه سربرآوردند و جلوه هاي اين 
ظهور تمدني در حيات اجتماعي مس��لمانان و ايرانيان نيز تبلور يافت. 
شكل گيري و بالندگي تمدن اسالمي ايراني در چند قرن پيشران اصلي 
پيشرفت بشري بود و در افقي فراتر از اين پهنه سرزميني نورافكني كند. 
بحران ها و بي ثباتي ها همچون تهاجم مغوالن اگرچه توانست تا حدي از 
شتاب بالندگي اين تمدن بكاهد، اما با روي كار آمدن صفويه و تالزم ميان 
دانش وحياني و بشري مبتني بر عقالنيت اسالمي اين موج تمدني جان 

دوباره اي يافت. 
اما به تدريج و از ابتداي قرن سيزدهم هجري شمسي آفتاب اين عظمت 
تمدني رو به غروب نهاد و متأسفانه دو سلسله حاكم بر اين سرزمين يعني 
قاجار و پهلوي نه تنها در مقابل اين انحطاط مقاومتي نكردند، بلكه خود به 
نحوي شتاب دهنده اين افول تمدني و تاريخي نيز بودند. در ريشه يابي و 
نشانه شناسي اين افول تاريخي مي توان به دو مؤلفه مهم ذيل اشاره كرد: 
1-  شكاف هويتي: پادش��اهان گوناگون ايراني كه از ژرفاي بنيان هاي 
اعتقادي مردم به اس��الم و مكتب اهل بيت )ع( آگاه بودند،  به  رغم عدم 
التزام شخصي به مباني و ضوابط ديني، با هدف تحكيم پايه هاي قدرت 
خود، از ديرباز احترام اعتقادات اسالمي و مظاهر آن را حفظ مي كردند 
و به نحوي در مس��ير استمرار هويت اس��المي ايراني جامعه خدشه اي 
اعمال نمي كردند. به تدريج و از اواسط دوره قاجار با نفوذ فرهنگ غربي و 
به ويژه استعمار و عوامل آن جريان هاي هويت  زدا و هويت  ستيز در قالب 
روشنفكري و امثال آن بروز و ظهور يافت و در دوره پهلوي اول با نوسازي 
زورمدارانه و سفارشي، تقابل با هويت اسالمي به وجه غالب نظام حكمراني 
تبديل شد. اين روند در دوره پهلوي دوم نيز تداوم يافت و با به كارگيري 

ابزارهاي فرهنگي گسترده تر نيز شد. 
2- وابسته سازي و تحقير ملي: يكي از مهم ترين مؤلفه هاي پيش برنده 
عظمت ايرانيان، وجه عزت طلبي اي بود كه هم ريشه در فهم مشترك 
تاريخي ايرانيان از گذشته درخشان شان داشت و هم برخاسته از معارف 
ناب اسالمي بود. از ابتداي قرن س��يزدهم هجري و نفوذ هرچه بيشتر 
قدرت هاي استعماري و به ويژه شكست در جنگ هاي ايران و روس – كه 
سرآغاز روندي از تحقير ملي ايرانيان بود- شاهد تالش تكاپوي آشكار و 
پنهان استعمارگران براي سلطه هرچه بيشتر بر اين سرزمين و تحميل 
تحقير و ذلت بزرگ وابستگي به ملت ايران بوده ايم و مع األسف در مقابل 
حكمرانان وقت عماًل با اين روند نه تنها مقابله نمي كنند، بلكه به نحوي 
در آن شريك جرم هستند. اندك تالش هايي كه توسط علماي مبارز و 
وطن خواهان آزاده در راه مبارزه با استعمار و نفوذ بيگانه دنبال مي شد با 
توطئه شبه روشنفكران وابسته خنثي مي گردد. اوج تحقير ملي ايرانيان 
آن بود كه براي اولين بار در طول تاريخ 3 هزار س��اله اين سرزمين يك 
سلسله -يعني پهلوي ها - با مهره چيني بيگانه بر سر كار آمد و مطيع 
اوامر و طراحي هاي تجويزشده از لندن و پاريس و بعدها واشنگتن براي 

ملت مظلوم ايران و ديگر ملت هاي منطقه بود. 
چه تحقيري براي ملتي كه روزگار طوالني اي بر بخش هاي متمدن كره 
خاكي نفوذ داشته است از اين باالتر كه مهره هاي گماشته سرنوشت او 
را در اختيار گيرند و مطابق ميل و منافع غرب از تماميت ارضي و منافع 

مادي اين سرزمين چشم پوشي كنند. 
بدين ترتيب شكاف هويتي و تحقير ملي ايرانيان كه با هدايت و حمايت 
استعمارگران و عامليت گماشتگان پهلوي تا نيمه قرن چهاردهم هجري 
شمسي توسعه مي يافت، ايرانيان را روزبه روز از عظمت تاريخي و تمدني 

خود دور ساخته و به ملتي وابسته و خودباخته نزديك مي كرد. 
آنچه اين روند تلخ و نامطلوب را منقطع س��اخت، نهضتي بود كه اتفاقاً 
از ژرفاي هويت اسالمي ملي ايرانيان برخاس��ته بود و عزت و استقالل 
همه جانبه ملت ايران را مطالبه مي كرد. آنچه در كالم و راه امام خميني 
)ره( برجسته بود، پاسخي به سرخوردگي و تحقير يك ملت سرافراز بود 
كه به هيچ وجه خودباختگي و ذلت را نمي پذيرفت. ازاين روست كه بايد 
انقالب كبير اسالمي بايد فراتر از يك دگرگوني سياسي و جابه جايي در 
قدرت و در س��احت يك انقالب تمدني و نرم افزاري احياگرانه تحليل 

شود. 
اينك 40 سال از به ثمر رسيدن نهضت امام راحل عظيم الشأن )ره( در 
انقالب كبير اسالمي مي گذرد و ملت ايران راه عزت يابي و بازيابي هويت 
تاريخي تمدني خويش را يافته اس��ت. اگرچه شايد در برخي عرصه ها، 
هنوز راه زيادي در تحقق آرمان هاي بلند ملت ايران در پيش داريم، اما 
هيچ ناظر منصف و واقع بيني نمي تواند انكار كند كه ملت ايران اكنون با 
تكيه بر ظرفيت هاي دروني خود و بدون حمايت هيچ ابرقدرتي در شمار 
تأثيرگذاران جدي در مناسبات دنيا در حوزه هاي مختلف دانش، قدرت 
و سياست قرار گرفته اند و اينك اين ملت ايران است كه تنها سرنوشت 
خويش را رقم مي زند، بلك��ه راه نجات را در پيش روي مس��تضعفين و 

مظلومان عالم نيز قرار مي دهد. 

محمدجواد اخوان

در نهمين همايش »غزه، نماد مقاومت« عنوان شد

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح:  

رسانه ها سناريوهاي دشمن را خنثي كنند

دبيركل جمعي�ت دفاع از فلس�طين ب�ا بيان 
اينكه مح�ور مقاومت توانس�ته اس�ت موازنه 
جدي�دي را ب�ا دش�من صهيونيس�تي ايجاد 
كند، گفت: اكنون مقاومت ضد صهيونيس�تي 
و ض�د اس�تكباري از ح�وزه ملي خ�ود خارج 
ش�ده و در جغرافي�اي منطق�ه ب�ه عن�وان 
يك بازيگ�ر مه�م و تأثيرگذار مطرح اس�ت. 
به گزارش ايرنا، زهرا مصطفوي روز يك ش��نبه در 
نهمين همايش غزه، نم��اد مقاومت افزود: انقالب 
اسالمي ايران چهار دهه استوار ايستاده و به سمت 
اهداف عاليه خ��ود در حركت اس��ت. مصطفوي 
اظهار داشت: اين همايش در حالي برگزار مي شود 
كه در آستانه چهل س��الگي انقالب اسالمي قرار 
داريم. انقالبي كه ب��ه اذعان اكثر كارشناس��ان و 
ش��خصيت هاي سياس��ي جهان نقطه عطفي نه 
تنها در تحوالت منطقه محس��وب مي شود، بلكه 
بر بس��ياري از تحوالت حوزه بين الملل نيز تأثير 
مستقيم و غيرمستقيم نهاده است. وي افزود: در 
اين 40 سال به رغم همه مش��كالت و فشارهايي 
كه بر جامعه ايران وارد شده است، اما مردم ايران با 
استقامت در پيگيري آرمان هاي اسالمي و انقالبي 
به موفقيت هاي بسياري دست يافته اند، به طوري 
كه در حال حاضر جمهوري اسالمي ايران به عنوان 
يك قدرت منطقه اي تأثيرگذار براي حل بحران هاي 
منطقه اي مورد مش��ورت مجامع بين المللی قرار 
مي گيرد.  دبير كل جمعيت دفاع از ملت فلسطين 
خاطرنش��ان كرد: اين انقالب بر خالف آرزوهاي 
دشمنانش چهار دهه اس��توار ايستاده و به سمت 
اهداف عاليه خود همچنان در حال حركت است.  
مصطفوي تأكيد كرد: اين همايش در حالي برگزار 
مي شود كه منطقه و فلسطين تحوالت جديدي را 
تجربه مي كند. معادالت منطقه اي كامالً تغيير كرده 
است و محور مقاومت توانسته است موازنه جديدي 
را با دشمن صهيونيستي ايجاد كند. اكنون مقاومت 
ضد صهيونيستي و ضد اس��تكباري از حوزه ملي 
خود خارج ش��ده و در جغرافياي منطقه به عنوان 

يك بازيگر مهم و تأثيرگذار مطرح است. وي تصريح 
كرد: اين مقاومت زنجيره اي است كه فلسطين و 
مشخصاً نوار غزه فعال ترين حلقه هاي آن محسوب 
مي ش��ود، بارها ارتش رژيم اش��غالگر قدس را در 
صحنه نبرد ناكام گذاشته است و به نماد و سمبل 
عيني مقاومت برابر دش��من تبديل كرده است تا 
جايي كه به قول رهبري معظم انقالب اس��المي، 
اس��رائيل را ناچار كرد تا كمتر از 48 ساعت تن به 
آتش بس دهد. آتش بسی كه آتش به جان اين رژيم 
انداخته و نزاع هاي سياسي اين روزهاي اسرائيل را 

موجب شده است. 
دبير كل جمعيت دفاع از فلسطين افزود: آنچه زمينه 
ناكامي اقدامات دشمن عليه انقالب و آرمان هاي آن 

را فراهم كرده و در عين حال پيشرفت هاي عظيمي 
را در حوزه هاي مختلف سبب شده است، اتحاد و 
يكدلي همه اقش��ار ملت ايران و به ويژه جوانان و 
پشتيباني آنان از رهبري و نظام و همچنين تحقق 
ش��عار »ما مي توانيم« بوده اس��ت كه يادگار امام 
است. بي شك با تمسك به همين راهكارها مي توان 
آينده اي شكوفاتر براي ملت بزرگ ايران ترسيم كرد 

و پيشرفت نسل هاي آينده را به ارمغان آورد. 
   صالحي: ايران كليد طاليي منطقه است

علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي نيز 
طي س��خناني در اين همايش تصريح كرد: ايران 
تنها كشور مس��تقل جهان در بين كشورهاي در 
حال توسعه و كليد طاليي منطقه است و ما امروز 

خودمان تصميم مي گيري��م و اجرا مي كنيم. وي 
افزود: انقالب اسالمي توانسته است اقتدار آفرين 
باشد و ايران امروز كليد طاليي منطقه است. ضمن 

اينكه توانسته مقاومت در بستر صحيح قرار دهد. 
صالحي ادامه داد: انقالب اس��المي توانسته است 
مبارزان فلسطيني را در يك بستر صحيح قرار داده 
و اس��الم را براي آنها هم احيا كرد. رئيس سازمان 
انرژي اتمي با تش��ريح داليل شكس��ت اعراب از 
اسرائيل، تأكيد كرد: بستر حركت كشورهاي عربي 
سوسياليست بود و شعار حركت شان ناسيوناليستي 
بود اما در جنگ 2006 بين اسرائيل و مقاومت بستر 
حركت و ش��عار مقاومت دين و خدا و مقاومت در 
برابر ظالم بود. وي با طرح اين سؤال كه آيا مي شود 
حزب اهلل را با دالر درست كرد، يادآور شد: در يمن 
عبدالملك حوثي بدون اينكه چيزي از لحاظ مادي 
در اختيار داشته باشد توانست در مقابل ابرقدرت ها 

بايستد. 
   احياي آرمان فلس�طين ب�ا »راهپيمايي 

بازگشت«
»تاريخ هرگز كساني را كه به واسطه عادي سازي 
روابط ب��ا رژيم صهيونيس��تي بر پش��ت كودكان 

فلسطيني خنجر زده اند، فراموش نكرده است. «
اين مطل��ب را »خالد قدوم��ي« نماينده جنبش 
حماس در نهمين همايش غزه، نماد مقاومت عنوان 
و از راهپيمايي هاي بازگشت و تأثيرات راهبردي آن 
بر فلسطين، منطقه و جهان را مهم ترين رخداد سال 
گذش��ته عنوان كرد. وي افزود: اين راهپيمايي ها 
توانست بار ديگر آرمان فلسطين و روحيه مبارزاتي 
را احيا كند و از آن اهرم فش��اري بالق��وه بر رژيم 

اشغالگر صهيونيستي بسازد. 
نماين��ده جنب��ش حم��اس خاطرنش��ان كرد: 
راهپيمايي هاي بازگش��ت با شكس��تن محاصره 
توانس��ت طرحي مردمي براي مقاوم��ت در برابر 
به اصطالح معامله قرن سروس��امان بخش��د. اين 
راهپيمايي ها با هدف مقابله با انتقال سفارت امريكا 
صورت گرفت و پيامي با هدف مقابله با طرح هاي 
نفوذ، عادي سازي روابط و هماهنگي با اشغالگر در 
سطح كشوري و منطقه اي ارائه كرد. خالد قدومي با 
بيان اينكه ايده راهپيمايي بازگشت در سال 2006 
همزمان با س��الگرد يادمان نكبت ش��كل گرفت، 
اظهار داشت: اين راهپيمايي ها، رژيم صهيونيستي 
را شديداً تحت فشار قرار داد و چهره زشت آنها را در 
كشتار كودكان و غيرنظاميان برمال كرد. وي يادآور 
شد: برخي از طرف هاي منطقه اي و بين المللي با 
هدف مهار اين راهپيمايي ه��ا قول هايي دادند اما 
به هيچ كدام از وعده ها و توافقات انجام شده عمل 
نكردند. قدومي با اشاره به ادامه راهپيمايي بازگشت، 
افزود: ديديم كه چگونه رژيم صهيونيستي در كمال 
خونسردي افراد غيرنظامي را به قتل مي رساند كه 
البته اين اقدام چهره و موقعيت آنها را در س��طح 
بين المللي مخدوش ساخته است. نماينده جنبش 
حماس در تهران تصريح ك��رد: به جرئت مي توان 
گفت كه اين تالش ها با هدف خلع سالح مقاومت 
صورت مي گيرد، مقاومتي كه از يكسو دشمن را به 
درد مي آورد و از سوي ديگر پيروزي را رقم مي زند. 

    قدرداني از شطرنج باز 17 ساله كشور
در پايان نهمين همايش غزه نماد مقاومت »آرين 
غالمي« شطرنج باز 1۷ ساله كشورمان مورد تقدير 
قرار گرفت. وي اخيراً از رويارويي با حريفي از رژيم 
صهيونيستي در مسابقات بين المللی سوئد انصراف 

داد و به جاي كسب مدال طال، نايب قهرمان شد. 

رئيس س�تاد كل نيروهاي مس�لح با بي�ان اينكه دش�من در 
تالش اس�ت تا مس�ير و رويكرد انقالب�ي جامعه م�ا را تغيير 
ده�د، گف�ت: ب�ا وج�ود تالش ه�اي گس�ترده امپرات�وري 
رس�انه اي س�لطه و صهيونيس�م، انتظ�ار اس�ت رس�انه ها 
و س�ايت هاي داخل�ي ب�ا هوش�ياري ب�ه وظايف خ�ود عمل 
كنن�د و س�ناريوهاي دش�منان در الق�اي ي�أس و ناامي�دي 
در جامع�ه و شكس�تن وح�دت مل�ي را خنث�ي س�ازند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سردار 
سرلشكر پاسدار محمد باقري روز گذشته در گردهمايي مسئوالن و 
مديران عالي فرهنگي - اجتماعي نيرو هاي مسلح اظهار داشت: در 
قرون اخير استكبار جهاني با تالش بسيار گسترده، مديريت شده و 
هدفمند و با بهره گيری از تمام توانايي و ظرفيت ها مسيري را براي 
غلبه بر جهان درپيش گرفته بود كه طي آن به اهداف و منافع خود 

دست يابد. باقري با بيان اينكه ابرقدرت هاي غرب و شرق اگرچه به 
ظاهر با يكديگر در تقابل بودند، اما در تقسيم منابع و منافع جهان 
همكاري داش��تند، گفت: با پيروزي انقالب اسالمي و شكل گيری 
نظامي متأثر از اسالم ناب محمدي )ص( كه زياده خواهی ابرقدرت ها 
را برنمی تابيد، نظام سلطه از انقالب اسالمي دچار هراس و وحشت 
شد و با ايجاد جنگ تحميلي و تطميع صدام سعي در نابودي اين 

نظام الهام بخش و استكبارستيز داشت. 
وي اف��زود: به رغم تالش دش��منان براي زمين گير ك��ردن انقالب 
اسالمي، خواست و اراده الهي بر اين بود كه ملت ايران سربلند و پيروز 
از جنگ خارج شده و با عزت و اقتدار به مسير خود ادامه دهد.  رئيس 
س��تاد كل نيروهاي مس��لح با يادآوري فراز و نشيب هاي سال هاي 
پس از دفاع مقدس و تأكيد بر اينكه دشمن همواره عليه ما توطئه و 
برنامه ريزی داشته و بيكار ننشسته است، اظهار كرد: در اين سال ها در 

مقاطعي با تهديدات نظامي جدي مواجه بوديم، اما بازدارندگي دفاعي 
كارآمد ايران اسالمي و هراس دشمن از تلفات، خسارات و هزينه هاي 

سنگين سبب شد تا درگيري نظامي نداشته باشيم. 
سرلشكر باقري با بيان اينكه دشمن با توس��عه تهديدات امنيتي، 
فرهنگي و تهدي��دات نرم تالش مي كن��د تا با ايج��اد فاصله بين 
مردم و نظام، از ايم��ان و اعتقاد ملت ايران نس��بت به آرمان هاي 
انقالب اسالمي بكاهد، القاي ناكارآمدي نظام اسالمي را از خطوط 
عمليات رواني دشمنان در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اسالمي برشمرد و اظهار كرد: آنها با پمپاژ خبري و برنامه سازی و 
به كارگيری راهبردهاي مختلف تالش مي كند تا جمهوري اسالمي 
را ناهماهنگ و مس��ئوالن را نسبت به مش��كالت معيشتي مردم 
بي توجه جلوه دهند كه اين نيز جزو خطوط تبليغاتي دشمن است؛ 

امروز پمپاژ نااميدي به شدت از جانب دشمن انجام مي پذيرد. 

      ايرنا: امير سرتيپ قادر رحيم زاده، مشاور و دستيار عالي فرمانده 
كل ارتش در كنگره شهيد حسين فهميده و 300 شهيد بخش مركزي 
قم: توانمندي نظامي نيروهاي مس��لح و رصد ش��بانه روزی مرزهاي 
زميني، هوايي و دريايي كشور، اجازه هيچ تحركي را به دشمن نمي دهد 

و توطئه آنان را خنثي مي كند. 
     فارس: س��ربازان گمنام امام زم��ان )ع��ج( در اداره كل اطالعات 
اس��تان آذربايجان ش��رقي باند قاچاق س��ازمان يافته زيورآالت نقره 
 چيني به داخل كشور را كشف و 9 نفر از قاچاقچيان را دستگير كردند. 
بر اس��اس اعترافات به دس��ت آمده از متهمان، اين باند از س��ال 92 
تاكنون حدود 23 تن زي��ورآالت نقره ب��ه ارزش 100 ميليارد تومان 

قاچاق كرده اند. 

ژه
وی

 اخالقيكهدرهيجاناستادیوم 
بربادميرود

فيلمي از پارك ائل گلي تبريز در يكي از روزهاي اخير پخش 
شد كه نش��ان مي داد تعدادي از جوانان حاضر در پارك به 
منظور برف ب��ازی، مزاحم دو دختر ش��ده و فضاي تفريح و 
ورزش درون پارك را ب��ه محيطي ناامن ب��راي خانواده ها 

تبديل مي كنند.
 آنچه از س��قوط اخالق در اين فيلم ديده مي شود، نمايش 
عريان حضور هيجاني در محيطي اس��ت كه كسي خود را 
ملزم به رعايت اخالق نمي داند. هيجان كاذبي كه شعارهاي 
توهين آميز فوتبالي در دفاع از يك تي��م و عليه تيمي پس 
زمينه صوتي تصاوير مش��مئزكننده آن است. گرچه پليس 
اعالم ك��رد كه تع��دادي از آن جمع پرتع��داد را كه مزاحم 
نواميس مردم شده اند، دس��تگير كرده است، اما انتشار اين 
فيلم، براي بسياري افراد اين جرقه را ايجاد كرد اگر حضور 

كمتر از 100 نفره چند جوان فوتبالي در يك فضاي عمومي 
و غيراس��تاديومي مي تواند منجر به س��ردادن ش��عارهاي 
نامناسب و بعد ايجاد مزاحمت براي دختران مردم شود، اگر 
دختران در استاديوم فوتبال آقايان حاضر شوند، چه اتفاقي 
خواهد افتاد؟! آيا مي ش��ود همزمان ش��عار آزادي بي حد و 
حصر داد و همزمان هم مدعي تأمين امنيت دختراني شد 

كه آزادي بي حد براي آنان مزاحمت مي آفريند؟!

  اذعاناصالحطلبانهبهكاهشسرمایه  
اجتماعيروحاني

علي صوف��ي، وزير تع��اون دولت خاتم��ي در گفت وگويي 
با روزنامه آرم��ان به بررس��ي وضعيت س��رمايه اجتماعي 
دولت هاي مختل��ف پرداخته اس��ت. س��خنان او در مورد 
دولت هاي مختلف دچار تناقض است. به عنوان مثال دولت 
هاشمي را موجب نارضايتي مردم مي داند، اما در عين حال 

وقتي انتخاب خاتمي را در س��ال ۷6 يك حماسه مي نامد، 
هاشمي رفسنجاني را حامي خاتمي در انتخابات دوم خرداد 
ذكر مي كند و معلوم نيس��ت مردمي كه از هاشمي ناراضي 
بودند، چطور مي توانند حماي��ت او از خاتمي را ببينند و به 
خاتم��ي رأی بدهند! يا مث��اًل رأی به روحان��ي و خاتمي را 
حماس��ه حضور مردم مي داند، اما در مورد رأی سال 84 به 
احمدي نژاد سكوت مي كند! با اين همه، اذعان او به كاهش 
سرمايه اجتماعي روحاني پس از انتخابات پيروز 96 جالب 
توجه است: »با توجه به ش��رايط عملكردي كه دولت آقاي 
روحاني داشت متأسفانه مي توان گفت كه آقاي روحاني از 
پايين ترين سطح سرمايه اجتماعي در ميان رؤساي جمهور 
گذشته برخوردار است و دوباره شاهد اعتراضات اجتماعي 
خياباني مردم در س��ال گذش��ته بوديم و هم اينكه باالخره 
اوضاع بين المللي به هم خورد و چش��م اندازي كه در حال 

حاضر شاهد آن هستيم چشم انداز روشني نيست. «

 نماي نزدیک

     تصميم درباره ماندن در برجام با هيئت نظارت است
تصميم درباره ماندن يا نماندن در برجام توسط هيئت نظارت بر برجام گرفته مي شود؛ آنها 
مسائل و تحوالت را ارزيابي مي كنند و بر اساس منافع و حاكميت ملي تصميم مقتضي را در 

زمان مناسب مي گيرند. 
علي اكبر صالحي در حاش��يه نهمين همايش غزه نماد مقاوم��ت در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: شاخصه صنعت هسته اي ايران اين است كه ما به آس��تانه هاي اين فناوري با تالش 
مهندسان خودمان رسيده ايم و در اين فناوري كس��ي به ما كمك نكرده است و اين صنعت 
را مي توانيم روز به روز به بلوغ بيش��تري برسانيم. صالحي در پاس��خ به سؤال ديگري درباره 
بازداش��ت خبرنگار پرس تي وي در امريكا، اظهار داش��ت: اين اقدام ضع��ف دولت امريكا را 
نشان می دهد كه همواره ادعا مي كند منادي دموكراسي در دنياست. وي يادآور شد: اين چه 
دموكراسي اي است، خانمي كه به آنجا سفر كرده تا خانواده خود را ببيند و خبرنگار پرتالش و 
پرزحمتي كه كار خاصي جز كار خبرنگاري انجام نداده، از سوي آنها بازداشت مي شود و كسي 
هم صدايش در نمي آيد. رئيس سازمان انرژي اتمي ادامه داد: كشورهاي غربي وقتي موضوعي 
در مسير خودشان باشد گوش دنيا را كر مي كنند ولي وقتي متأسفانه چنين اتفاقي مي افتد 
كه حقانيت ايشان و مظلوميت اين خانم بر همه آشكار است، صدايي از آنها نمي شنويم. وي در 
پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه اروپايي ها مي گويند ايران از برجام خارج نمي شود، گفت: 
تصميم درباره ماندن يا نماندن در برجام توسط هيئت نظارت بر برجام گرفته مي شود؛ آنها 
مسائل و تحوالت را ارزيابي مي كنند و بر اساس منافع ملي و حاكميت ملي تصميم مقتضي 

را در زمان مناسب مي گيرند. 

شكست دشمن  پشت هياهوی   تبليغاتي  پنهان است

چرا دستگاه محاسباتي دشمن 
درست كار نمي كند؟

ادامه از صفحه يك 
در شروع مذاكرات فراگير هس��ته اي در پاييز 1392 مقام معظم رهبري 
ضمن اعالم بدبيني به مذاكرات تنها دستاورد آن را رشد ظرفيت شناختي 
ملت ما نسبت به امريكا دانستند؛ آيا اين تنها دس��تاورد برجام نشد؟ امام 
خطاب به عرب ها فرمودند اگر صدام از ما فارغ شود سراغ شما خواهد آمد؛ آيا 
سراغ كويت نرفت؟ حضرت امام به آيت اهلل منتظري نوشتند شما در آينده 
مشغول نوشتن چيزهايي خواهيد شد كه عافيت خود را به باد خواهيد داد. 
آيا ايشان 1۷00 خاطره عليه امام و انقالب ننوشت؟ امروز نيز پس از خروج 
ترامپ از برجام، مقام معظم رهبري ضمن فراخوان دولت آنان را به ايستادگي 
و تقويت روحيه دعوت كردند و با دادن اختيارات ويژه به سران قوا، با صراحت 
فرمودند نه جنگ مي ش��ود و نه مذاكره مي كنيم و در ديدار با مردم قم با 
صراحت فرمودند آنان شديدترين تحريم ها را عليه ملت ما به راه انداختند 
و سنگين ترين شكست را نيز خواهند خورد. حال سؤال اين است: آنان كه 
داراي محاسبات دقيق علمي – تجربي هستند راز عدم دقت محاسباتشان 
چيست؟  از نگاه ما »ان تنصراهلل ينصركم و يثبت اقدامكم« نقش اساسي دارد 
كه مقام معظم رهبري درباره امام فرمودند: » امام به نصرت الهي يقين داشت. 
ذره اي به خدا سوءظن نداشت، توكل مي نمود و حركت مي كرد و هميشه هم 
پيروز بود.« اما نگاه امريكايي ها هم شنيدني است. آنان )رئيس ميز ايران در 
CIA( علت ناكامي ها و سردرگمي در دستگاه محاسباتي شان را به دليل زير 
ارجاع مي دهند؛ »آنچه همه تحركات ما براي براندازي نظام ايران را با ناكامي 
مواجه ساخته است اعتقاد مردم ايران به واليت فقيه است، زيرا واليت فقيه 
براي ما و گنجينه هاي اطالعاتي ما يك واژه بي تعريف است. به صورتي كه 
نمي توانيم ميزان برد احكام ولي فقيه را پيش بيني كنيم.« اين رمز پيروزي و 

عامل به هم ريختن محاسبات دشمن را قدر بدانيم. اين داشته بومي است.

  دستگيري مرضيه هاشمي 
نقض قواعدآمره حقوق بين الملل

هفته گذشته خانم مرضيه هاشمي خبرنگارپرس تي وي بدون هيچ دليل 
واتهامي بازداش��ت و بعد از هتك  حرمت زنداني مي ش��ود  و تاكنون اين 
اتفاق با حواشي و واكنش هاي متفاوتي همراه بوده است. آنچه در اين ميان 
مهم تر است مغايرت دستگيري و زنداني  شدن خانم هاشمي با قوانين آمره  
حقوق بين الملل و مقررات حقوق بشر و حتي قوانين فدرال امريكاست. 
عنوان اتهامي ك��ه تاكنون براي وي، گفته مي ش��ود »ش��اهد كليدی« 
است، عنواني كه اسناد بين المللي حقوق بشري آن را حائز جنبه كيفري 
نمي دانند و اساساً آن را به رسميت نشناخته اند؛ حال در ادامه به تناقضات 
رفتار امريكا با مرضيه هاشمي بر اساس اسناد بين المللي و قوانين فدرال 

امريكا مي پردازيم. 
خانم هاشمي در حالي »بدون تفهيم اتهام« بازداشت و زنداني شده است 
كه فاقد هرگونه سابقه كيفري و پرونده اي جنايي است. بر اساس فرايند 
دادرسي كيفري امريكا، »بازداشت« جنبه استثنايي داشته و مشروط به 
مشهود بودن جرم و احراز ضرورت است  كه تاكنون سه شرط مورد اشاره آن 
تعيين و به صورت رسمي اعالم نشده است! بر همين مبنا اقدام به دستگيري 
هاشمي مستلزم تأمين حقوق متهم )ونه شاهد اساسي(، تدارك بازجويي 
عادالنه و منصفانه و ضوابط غيرقابل خدشه و مسلم از قبيل تفهيم اتهام و 
ادله آن در نظام حقوقي است. تاكنون هيچ كدام از اصول و الزامات مربوط به 
بازداشت، زنداني شدن و بازجويي خانم هاشمي رعايت نشده است. جالب 
اينكه امريكا با تفسير موسع از عنوان »شاهد كليدي« تالش كرده اغراض 
سياسي ادعايي را عليه وي مطرح كند. در نظام  حقوقي امريكا همانند نظام 
حقوقي بسياري از كشورها اصلي مبتني بر حفظ كرامت انساني و حقوق 
بشري با لزوم وجود »دليل موجه« در دستگيري مورد توجه قرار گرفته 
است كه در موضوع مرضيه هاش��مي چنين اصولي زيرپا گذاشته شده و 
اساساً رفتار خشن و مجرمانه دس��تگاه هاي امريكا اصالت را به مجرميت 

خانم هاشمي داده است!
برخورد با خانم هاشمي نقض بسياري از اصول اساسي دادرسي كيفري)كه 
هدف آن حمايت از آزادي هاي فردي و اجتماعي است( نظير »شفافيت 
ضوابط و تشريفات بازداشت متهم«، »مجازات غيرقانوني متهم قبل از تفهيم 
اتهام واحراز جرم« مي باشد كه اجبار به برداشتن حجاب و عدم دسترسي به 
تغذيه سالم و مطابق اعتقادات متهم و نظاير آن اين اصول را به سخره گرفته 
است. حق محاكمه فوري، حق آگاهي از ماهيت و دليل اتهام، عدم تجاوز 
مدت سلب آزادي بيش از زمان متعارف نيز از جمله مواردي است كه هدف 

مهمي مانند »امنيت فردي« متهم فرضي را به مخاطره انداخته است. 
از سوي ديگر متمم چهارم ]قانون اساسي[امريكا به صراحت بازداشت هر 
شاهدي را منع كرده است، يا در متمم پنجم و ششم نيز حقوقي را براي 
متهم برمی شمارد كه اساساً درباره خانم هاشمي تاكنون رعايت نشده است؛ 
در اصالحيه پنجم در بخش چهارم و اصل هفتم آمده است: »هيچ شخصي 
به سبب ارتكاب جرم سنگين يا جرم نامعين مسئول شناخته نخواهد شد، 
مگر براساس »كيفر خواس��ت يا اعالم جرم« هيئت عالي منصفه. « يا در 
اصالحيه ششم اشعار مي شود: 1- »در كليه دادرسي هاي كيفري، متهم 
از حقوق ذيل برخوردار خواهد بود: حق محاكمه س��ريع و علني توسط 
هيئت منصفه بي طرف ايالت و منطقه اي كه جرم در آن رخ داده است« ... 
2- »حق آگاهي از ماهيت و دليل اتهام؛ حق مواجهه با شهودي كه عليه او 
شهادت مي دهند؛ حق احضار شهود به نفع خود  و حق داشتن وكيل براي 

دفاع از خود. «
قابل توجه اس��ت كه در برخورد با خبرنگار پرس تي وي برخي از قواعد 
آمره حقوق بين الملل نيز ذبح ش��ده اس��ت كه »ممنوعيت شكنجه«، 
»رعايت آزادي عقيده و مذهب«، »نقض حقوق اوليه بازداشت شدگان« 
از جمله آن است. اساسنامه ديوان بين الملل كيفري شكنجه را به عنوان 
جنايت عليه بش��ريت تعريف كرده است. كنوانس��يون منع شكنجه در 
ماده يك خود شكنجه را اينگونه تعريف مي كند: »شكنجه عبارت است 
از ايراد عمدي هرگونه درد و يا رنج ش��ديد بدني يا روحي به يك شخص 
از جانب مأمور رسمي دولت و يا كسي كه در سمت رسمي عمل مي كند 
و يا به تحريك و يا اجازه و يا س��كوت او به منظور اخذ اطالعات و يا اقرار 
شخص و يا ش��خص ثالث و يا به هر دليلي كه مبتني به هرگونه تبعيض 
باش��د. « كه اجبار خانم هاشمي به برداش��تن حجاب يك نوع شكنجه 
روحي نس��بت به يك زن مس��لمان بوده و از مصاديق ش��كنجه و نقض 
آش��كار قواعد آمره حقوق بين الملل مي باش��د. در ماده ۷ ميثاق حقوق 
 مدني سياسي )مصوب  16 دس��امبر 1966( نيز شكنجه را ممنوع است. 
در ماده 18 ميثاق حقوق مدني و سياس��ي نيز ممنوعيت نقض » آزادي 
عقيده و مذهب« متهم مطرح ش��ده اس��ت: »هر كس حق آزادي فكر و 
وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل آزادي � داشتن يا قبول يك مذهب 
يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود، 
خواه به طور فردي يا جماعت خواه به طور علني يا در خفا در عبادات و اجراي 
آداب و اعمال و تعليمات مذهبي مي باشد. « اولين اقدام پس از بازداشت 
افراد تفهيم اتهام و ادله بزه انتسابي نسبت به متهم مي باشد و اين يك اصل 
بديهي- اساسي حقوق بشر و يك اصل مشترك آيين دادرسي كيفري است 
وعدم توضيح علل بازداشت در مغايرت با ميثاق حقوق مدني و سياسي و 
اصول اوليه آيين دادرسي كيفري كه در سيستم هاي حقوقي دنيا مسئله اي 
پذيرفته شده است؛ در همين باره ماده9 ميثاق حقوق مدني و سياسي از 
ضرورت پرهيز از بازداشت بدون تفهيم اتهام متهم اشاره مي كند: »هر كس 
دستگير مي شود بايد در موقع دستگير ش��دن از جهات )علل( آن مطلع 
شود و در اسرع وقت اخطاريه اي دائر به هرگونه اتهامي كه به او نسبت داده 

مي شود دريافت دارد. «
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