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گنج «جنگ» و ارزشهايي كه ماندگار شد

اگرچه يكي از اهداف راهبردي دش��منان نظام اسالمي در تحميل
هش��ت س��ال جنگ برمردم ايران تضعي��ف ت��وان و از بين بردن
زيرساختهاي كشور براي جلوگيري از تبديل شدن به يك كشور
نمونه اسالمي بود و در بيان اين امر هم صراحت داشتند ،اما شايد
مهمترين نقطه قوت نظام اس�لامي در دوران پس��اجنگ را بتوان
تبديل تجربيات و عبرتهاي جنگ تحميلي ب��ه ارزش افزودهاي
دانست كه بتواند نظام اس�لامي را در دوران پس از جنگ در برابر
تهديدات و چالشهاي احتمالي و آشوبهاي داخلي واكسينه كرده
و زمينهاي براي افزايش اقتدار ايران اسالمي و گسترش نفوذ تفكر
انقالب اسالمي باشد.
ش��ايد رمز اصلي تحقق اين فرآين��د را بت��وان در منطق حضرت
امام(ره) در مديريت جنگ جس��توجو كرد ،چراكه مؤلفه اصلي
مديريت امام در دفاع مقدس اين بود كه انگيزه نبرد را به فراتر از آب
و خاك ارتقا داد ،يعني مردم ايران را به اين بينش و بصيرت رساند
كه اين جنگ ،جنگ دو كش��ور براي مرزهاي جغرافيايي يا منافع
اقتصادي يا برتري نژادي يكي بر ديگري نيست ،بلكه هدف اصلي
مقابله اسالم با كفر است .اين امر سبب شد كه مسلمانان دريابند كه
براي دفاع از دين هم ميتوان اينگونه شهيد داد .اين هنر الگوسازي
حضرت امام(ره) براي مردم ايران و ديگر مسلمانان در زمينه دفاع از
اسالم بود كه در قالب مديريت جنگ متمركز بود .امام از يكسو در
داخل به اصالح انگيزهها پرداختند و همين امر سبب شد كه خيل
عظيم جوانان ميهن اس�لامي با هدف دفاع از اسالم و ارزشهاي
انقالبي به صحنه بيايند و متأثر از آن فرهنگ ش��هادت و روحيات
عاشورايي زنده شد و توان سختافزاري و تجهيزات دشمن ديگر
تاب مقابله با اين جوانان ايثارگر و شهادتطلب را نداشت و از سوي
ديگر اين زمينه در ديگر مسلمانان ايجاد شد تا متأثر از الهامبخشي
حركت انقالب اسالمي زمينهس��از حركتهايي باشند كه بيداري
اسالمي جلوهاي از آن بود.
حضرت امام(ره) در پيام تاريخيشان در روزهاي پاياني سال 1367
و در ش��رايطي كه برخ��ي از تحليلهاي مغرضانه تالش داش��تند
ملت ايران را در دفاع مقدس خود شكس��ت خورده نش��ان دهند،
ميفرماين��د« :هر روز در جنگ م��ا بركتي داش��تهايم كه در همه
صحنهها از آن بهره جس��تهايم ،ما انقالبمان را در جنگ به جهان
صادر نموديم ،ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناختهايم .ما
در جنگ به اين نتيجه رسيدهايم كه بايد روي پاي خودمان بايستيم،
ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شكستيم .ما در جنگ
به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان داديم كه عليه تمامي
قدرتها و ابرقدرتها ساليان س��ال ميتوان مبارزه كرد .جنگ ما
كمك به افغانستان را به دنبال داش��ت .جنگ ما فتح فلسطين را
به دنبال خواهد داشت ،جنگ ما موجب شد كه تمامي سردمداران
نظام فاسد در مقابل اسالم احس��اس ذلت كنند .تنها در جنگ بود
كه صنايع نظامي ما از رشد آنچناني برخوردار شد و از همه مهمتر،
استمرار روح انقالبي در پرتو جنگ تحقق يافت)1367/12/3( ».
اكنون و با گذر  28سال از آن دوران به روشني ميتوان پيشبينيهاي
آن رهبر حكيم و فرزانه را در عرصههاي مختلف محقق ش��ده ديد.
اگرچه در دوران پساجنگ نيز دشمنان نظام اسالمي با شديدترين
تحريمها ،فش��ارها و جنگ نرم تالش كردند كه نظام اسالمي نتواند
تجربيات دفاع مقدس را به الگويي راهبردي براي ادامه مسير حركت
نظام تبديل كند كه اگرچه فشارهاي دشمنان سنگين بود ،اما اكنون
اقتدار و عزت نظام اسالمي ،الگو گرفته از آن درسها و تجربيات است
كه با هدايتهاي الهي و هوشمندانه رهبر معظم انقالب تجلي يافته
است .گوشهاي از آثار آن را به شرح زير ميتوان برشمرد:
 -1اقتدار و توان نظامي كنوني نظام جمهوري اسالمي و آمادگي براي
مواجهه با تهديدات دش��منان مرهون بهرهگيري از تجربيات دوران
دفاع مقدس ،اصالح ساختارها و سازمانها و تقويت و حفظ آمادگي
براي مواجهه با تهديدات دشمنان است .در طول  28ساله اخير ،در
بسياري از لحظات حس��اس تاريخي آمادگي نيروهاي مسلح براي
مواجهه با تهديدات ،عامل بازدارندهاي ب��راي عدم تحقق تهديدات
دشمنان بود .مقام معظم رهبري در ديدار اخير شركتكنندگان در
همايش فرماندهان س��پاه ،تنها عامل رفع تهديد را «اقتدار دفاعي و
نظامي» و ايجاد «رعب و ترس در دشمن» دانستهاند كه اين هر دو
محصول حفظ و روزآمدي تجربيات دوران دفاع مقدس است.
 -2اجماع جبهه اس��تكبار عليه نظام اسالمي سبب شد كه از همان
روزهاي آغازين دفاع ،تالش براي خودكفايي و رفتن به سمت توليد
تجهيزات مورد نياز به بخشي از راهبردهاي نظام اسالمي تبديل شود.
اين امر در طي  28ساله گذشته در عين تشديد تحريمي و فشارهاي
دشمنان ،سبب شده تا ايران بتواند در بسياري از تجهيزات مورد نياز
به خودكفايي برسد و حتي در برخي از آنها به ويژه در توان موشكي به
دستاوردهاي كمنظيري دست يابد و اين در حالي بود كه در روزهاي
آغازين دفاع مقدس ،حتي در توليد سيم خاردار و بسياري از تجهيزات
اوليه ناتوان بوديم.
 -3طراحي و عملياتيس��ازي اس��تراتژي بازدارندگ��ي مبتني بر
ظرفيتهاي دروني و س�لاحهاي متعارف يكي ديگر از جلوههاي
مديريت و هدايت رهبري واليت فقيه در نيروهاي مسلح ايران است.
در شرايطي كه پس از جنگ جهاني دوم تنها دستيابي به بمب اتمي
ميتوانست براي يك كشور قدرت بازدارندگي ايجاد كند ،اما نظام
اسالمي اين باور را تغيير داد و ايران متكي بر سالحهاي متعارف و
البته با اتكا به تجربيات دفاع مقدس و ايمان و اعتقاد نيروهاي مسلح
خود توانسته است به اين سطح بازدارندگي برسد.
 -4اما ش��ايد مهمترين جلوه اي��ن عرصه توان انتق��ال ارزشهاي
دفاع مقدس به نسلهاي جديد اس��ت ،چراكه بعد از پايان جنگ،
تمركز دش��منان نظام اس�لامي بر جنگ نرم و تهاجم فرهنگي با
هدف اس��تحاله مردم ايران و دور نگه داش��تن آنها از اين ارزشها
بود كه اگرچه متأثر از تأثير شبكههاي ماهوارهاي و مجازي دشمن
آسيبهاي جدي بر بخش��ي از آحاد جامعه ايراني وارد شده است،
ولي در نقطه مقابل نظام اسالمي توانسته با حفظ و انتقال ارزشها
به نس��لهاي جديد عم ً
ال اين توطئه دش��منان را نيز خنثي كند،
دستاوردهاي ايران در حمايت از سرپنجههاي مقاومت موج فزاينده
اقبال جوانان به حضور در دفاع از حرمين و ...همچون دوران دفاع
مقدس نماد ايمان ،عش��ق و ايث��ار جوانان ايران اس�لامي و ديگر
كشورهاي مسلمان بهرغم گذشت بيش از  28سال از دوران دفاع
مقدس است.
مقام معظم رهب��ري در همين زمين��ه در بيان وظاي��ف نيروهاي
انقالب در حفظ دستاوردها و ارزشهاي دفاع مقدس ميفرمايند:
«ميخواهم بگويم كه اين جنگ يك گنج اس��ت ،آي��ا ما خواهيم
توانست اين گنج را استخراج كنيم يا نه ،اين هنر ماست كه بتوانيم
استخراج كنيم .امام سجاد(ع) توانس��ت همان چند ساعت ،گنج
عاشورا را استخراج كند ».در جايي ديگر ميفرمايند :اگر چنانچه ما
نخواهيم اين هشت سال جنگ خودمان را با آن هشت يا نه ساعت
عاشوراي امام حس��ين(ع) مقايس��ه كنيم و واقعه عاشورا را بسيار
درخشانتر بدانيم كه واقعاً نيز همين است ،بنده هيچ حادثهاي را
نميشناسم كه با فداكاري آن نصف روز از لحاظ عظمت قابل قياس
باش��د ،اما باالخره جنگ ما نيز طرحي از همان عاشوراست و يك
«نمي» از همان «يم» است .حال اگر همين نصف روز حادثه كربال،
در طول تاريخ ما در طول هزار و  400سال چنين اثري را به جا نهاده،
چرا فكر نكنيم كه جنگ هش��ت س��اله ما ميتواند براي سالهاي
متمادي در داخل جامعه منشأ اثر باشد؟
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بدعهدي غربيها در برجام
محور مذاکرات روحاني در نيويورک

حس�ن روحاني در آخرين س�ال حضورش به
عنوان رئيس دولت يازدهم جمهوري اسالمي
ايران براي چهارمين بار به نيويورک سفر کرد
تا در هفتاد و يکمين نشس�ت مجمع عمومي
سازمان ملل متحد ش�رکت کند .نشستي که
قرار اس�ت روحاني نيز يکي از سخنرانان آن
در روز س�وم باش�د .اين در حالي است که در
سالهاي گذشته رؤساي جمهور ايران همواره
در روز دوم اين اجالس سخنراني ميکردند و
حاال در حالي س�خنراني رئيسجمهور به روز
سوم مجمع موکول ش�ده که به نظر ميرسد،
در هنگام س�خنراني وي رؤس�اي کشورهاي
تأثيرگذار جهان نيويورک را ترک کرده باشند.

اما تيم تش��ريفات و سياس��ت خارجي دولت در
فرصت موجود پيش از سخنراني رئيسجمهور،
مالقاتهاي مختلفي را با مقامات کشورهاي دنيا
براي حس��ن روحاني تدارک ديدند تا وي از اين
فرصت براي حل مشکالت موجود بر سر راه اجراي
برجام به ويژه در حوزه بانکي بهره ببرد.
رهب�ران اروپا بايد ب�ه بانکها و بيمهها
براي همکاري اطمينان دهند
بر اين اساس ،حجتاالس�لام روحاني در ديدار
فرانسوا اوالند ،رئيسجمهور فرانسه گفت :نبايد
اجازه داد دستاوردهاي برجام تضعيف شود و همه
طرفين عالوه بر پايبندي ،اعضا را به اجراي کامل
تعهدات خود يادآور شوند.
دکتر روحان��ي با تأکيد بر اينک��ه ايفاي تعهدات
موجب پايداري توافق خواهد بود ،اظهار داشت:
اينکه در مسير اجراي توافق ،کشوري بخواهد با
ايجاد محدوديتهاي غيرسازنده در مسير اجراي
توافقات ،خواستههاي خود را فرامرزي کند ،قابل
تحليل

مهدي پورصفا

قبول نيست.
رئيسجمه��وري با بي��ان اينکه پ��س از دوران
طوالنيمدت مذاکره ،ملتها و ش��رکتهاي ما و
منطقه بايد از فوايد برجام منتفع شوند ،گفت :در
اين مس��ير رهبران اروپا بايد به بانکها و بيمهها
براي همکاري مالي تضمين و اطمينان دهند.
دکتر روحاني در بخش ديگري از سخنان خود به
موضوع تروريسم و اهميت وحدت همه کشورها
در مبارزه با اين معضل جهاني اشاره و تصريح کرد:
تروريستهاي خشن و بيرحمي که منطقه ما را
ناامن کردهاند س��اير نقاط جهان را هم ميتوانند
ناامن کنند و ايران اسالمي آماده همکاري بيشتر
با اروپا به ويژه فرانس��ه درمبارزه با تروريس��م و
افراطيگري است.
رئيسجمهوري اظهار داش��ت :ايران اسالمي به
عنوان يک��ي از بزرگترين قربانيان تروريس��م،
براي مبارزه با اين معضل جهاني ،آماده است و در
همين راستا به درخواست دولتهاي منطقه براي
مبارزه با تروريسم پاسخ مثبت داده است.
دکتر روحاني به تحوالت س��وريه ،ع��راق ،يمن
و لبنان اش��اره کرد و گفت :در سوريه مشکالت
تنها بايد از طريق سياس��ي حل و فصل ش��ود و
مبارزه با تروريس��م ،آتشبس پايدار ،بازگش��ت
آوارگان و کمکهاي انساندوستانه اولويتهاي
اصلي هستند.
رئيسجمهور گفت :در ع��راق بايد دولت و مردم
اين کش��ور را براي پيروزي کامل بر تروريستها
ياري داد و در يمن نيز که با بمبارانهاي پيدرپي
عم ً
ال به يک ويرانه تبديل شده ،از اروپا و فرانسه
انتظار ميرود که براي بازگشت آرامش به مردم
اين کشور کمک کنند.

فرانسوا اوالند ،رئيسجمهوري فرانسه نيز در اين
ديدار بر توسعه همکاريهاي تهران  -پاريس در
همه عرصهها تأکيد کرد و گف��ت :بايد از فرصت
برجام براي توسعه هرچه بيشتر روابط به نفع دو
ملت بهره گرفت و به تعهداتي که از س��وي اعضا
توافق شده ،به طور کامل پايبند بود.
 اراده تهران و آنکارا براي حل بحرانهاي
منطقهاي
رئيسجمه��ور همچنين در دي��دار رجب طيب
اردوغان رئيسجمهوري ترکيه با تأکيد بر اينکه
ايران در همه مراحل دوست و برادر و کنار ترکيه
خواهد بود ،گفت :آمادهايم تا روابط خود را با آنکارا
در همه بخشها از حم��ل و نقل ،صنعت و انرژي
توسعه دهيم.
حجتاالسالم روحاني اظهارداشت :دولت و ملت
ترکيه را برادر خود ميدانيم و اراده تهران ،تقويت
روابط با آنکارا در تمامي زمينههاست.
رئيسجمه��وري با بيان اينک��ه کودتا در ترکيه
را در ادامه سلس��له حوادثي ميبينيم که برخي
قدرتها عليه منطقه ما طراحي کردهاند ،گفت:
ترديدي نداريم که با تالش مش��ترک ميتوانيم
جلوي مس��يري را که دش��من عليه ما طراحي
کرده اس��ت ،س��د کنيم .رجب طيب اردوغان،
رئيسجمه��ور ترکيه ني��ز در اين دي��دار ،برنده
اختالف و ناامنيهاي منطقه را دش��منان جهان
اسالم دانست و با بيان اينکه ديگران قادر به حل
مشکالت منطقه نيس��تند ،اظهار داشت :ايران و
ترکيه دو کشور اسالمي و بزرگ منطقه هستند
و با همکاري ميتوانند در روند مبارزه با بحرانها
و ايجاد ثبات در منطقه و از جمله سوريه و عراق
نقش تعيينکنندهاي داشته باشند.

بهرهمندي ايران از فضاي مثبت اقتصادي
جزو تعهدات برجام است
رئيسجمهوري در ديدار با نخس��توزير بريتانيا
نيز برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را تحولي
بزرگ ،نمادي براي حل اختالفات و پايهاي براي
همکاريها دانست و تأکيد کرد که همه طرفها
بايد به اجراي دقي��ق و بههنگام تعهدات خود در
برجام پايبند باشند.
حس��ن روحاني تصريح کرد :ايران بهطور کامل
به تعهدات خود عمل ک��رده و تا زماني که طرف
مقابل به تعهداتش پايبند باش��د ،م��ا هم پايبند
خواهيم بود.
دکتر روحاني ،بهرهمن��دي ايران از فضاي مثبت
اقتصادي را جزو تعهدات برجام برشمرد و اظهار
داشت :تا برخي مش��کالت فني در زمينه بانک و
بيمه حل نش��ود ،تعهدات طرف مقابل به انجام
نرس��يده و دولتهاي اروپايي بايد به بانکهاي
بزرگ براي همکاري با اي��ران اطمينان دهند و
لندن ميتواند قدم اصلي را در اين زمينه بردارد.
خانم «ترزا مي» ،نخستوزير بريتانيا هم در اين
ديدار با ابراز خرسندي از توسعه روابط دو کشور
در عرصههاي سياسي و اقتصادي طي سالهاي
اخير گفت :لندن حمايت خود را از گام مهم برجام
ادامه خواه��د داد و معتقد اس��ت طرفين بايد به
اصول توافق شده متعهد باشند.
وي با بيان اينک��ه براي حل مش��کالت بانکي و
بيمهاي و بهرهمن��دي اطمينانبخ��ش ايران از
فرصتهاي اقتصادي در حال هماهنگي با طرفين
برجام براي اقدامات الزم هس��تيم ،تصريح کرد:
بريتاني��ا يک هيئ��ت بانکي را ب��راي مذاکرات و
همکاريهاي فني با بانک مرک��زي ايران راهي
تهران ميکند.
رهبران اروپا باید تضمین بدهند
روحاني در ديدار نخس��توزير ايتالي��ا نيز اعالم
کرد که ايتاليا اين فرصت را در دوره پس��ابرجام
در اختيار دارد که بار ديگر به نخس��تين شريک
و همکار اقتصادي و تجاري ايران در اروپا تبديل
شود.
رئيسجمهوري به موضوع برجام اش��اره کرد و
با تأکيد براينکه مطابق برجام طرفين متعهد به
تأمين فضاي الزم ب��راي فعاليت اقتصادي ايران
هس��تند ،گفت :طرفين بايد به استحکام برجام
پايبند باشند و استحکام برجام ميتواند پايهاي
نيز براي افزايش صلح و ثبات منطقه باشد.
دکتر روحاني با بيان اينکه رهب��ران اروپا بايد به
بانکها و بيمهها براي هم��کاري مالي تضمين و
اطمينان دهند ،تصريح کرد :ملتها و شرکتهاي
ما و منطقه بايد از فوايد برجام منتفع شوند.
نخس��توزير ايتاليا ني��ز در اين دي��دار با تأکيد
بر اينک��ه رم با هيج��ان به دنب��ال تقويت روابط
همهجانبه با تهران است ،گفت :ما براي هر اقدامي
در جهت استحکام روابط اقتصادي آمادهايم.
متئو رنتزي با اشاره به اعزام يک هيئت بلندپايه
ايتاليا به تهران طي ماههاي آينده تأکيد کرد :در
بحث روابط بانکي ،بيمه دولتي ساچه ايتاليا آماده
ارائه تضمينهاي الزم است.

تقاضاهاي مقامات غربي در سفر روحاني به نيويورک

حربه حقوق بشري غرب به كمك جاسوسان آمد

اي�ن روزه�ا حس�ن روحان�ي ،رئيسجمهور
اسالمي ايران در حال تجربه آخرين سفر خود
به مقر سازمان ملل متحد در نيويورك است.
ديدار با رؤساي جمهور كشورهاي مختلف دنيا
و البته سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل
مهمترين بخش س�فر وي محسوب ميشود.

روحاني ديدارهاي ديگري هم خواهد داش��ت كه
بخش��ي از آن روتين و همانند س��الهاي گذشته
است .در اين ميان گروهي از شهروندان كشورهاي
غربي تالش ميكنند ديداري با حس��ن روحاني،
رئيسجمهور اسالمي ايران داشته باشند كه البته
چندان دور از انگيزههاي سياسي نيست .روزنامه
امريكايي واشنگتنپست در گزارشي به بررسي اين
درخواستها پرداخته و نوشته است :خويشاوندان
زندانيان غربي در تهران ،در تالش هستند با «حسن
روحاني» ،رئيسجمهور ايران در حاش��يه مجمع
عمومي سازمان ملل مالقات و البي کنند و خواستار
آزادي آنها شوند.
طبق اين گزارش ،خان��واده يکي از زندانيان براي
س��ومين بار اس��ت که از لندن به مجمع عمومي
س��ازمان ملل رفته ت��ا خواس��تار آزادي «کمال
فروغي» شود .سال گذش��ته نيز کامران فروغي
موفق شد در ضيافت ش��ام حسن روحاني حاضر
شود و از او تقاضا کند که به آزادي پدرش از زندان
کمک کند .در كنار اين گروه ديگري از خانوادههاي
زندانيان غربي که در ايران دستگير شدهاند نيز در
حال البي کردن با رئيسجمهوري ايران هستند
تا براي آزادي خانوادههايشان اقداماتي را انجام
دهد.
تالش گسترده براي آزادي جاسوسان دوتابعيتي
ايران��ي كه به دالي��ل مختلف در ايران و از س��وي
نهادهاي امنيتي دستگير ش��دهاند ،نكت ه تازهاي
نيست .بسياري از كشورهاي غربي در طول دوران
محكوميت ش��هروندان دوتابعيتي خود با اصليت

غرب��ي از راههاي مختل��ف اقدام��ات گوناگوني را
آزمودهاند .مهمترين مسيري كه در اينباره آزموده
توگو با مقامات وزارت امور خارجه ايران در
شده گف 
جريان سفرهاي غربي و مذاكرات دوجانبه است،
به عنوان نمونه مقام��ات بريتانيايي كه هماكنون
دو شهروند آنها يعني نازنين زاغري و كمال فروغي
به جرم اقدامات ضدامنيتي در زندان هس��تند ،در
مقاطع مختلف با مقامات ايران��ي رايزني كردهاند.
ديويد كامرون ،نخس��توزير بريتانيا طي نامهاي
خطاب به حسن روحاني خواس��تار آزادي اين دو
از زندان شده بود .ترزا مي نيز در ديدار روز گذشته
خود با روحاني خواستار آزادي نازنين زاغري شده
بود .البته در اين ميان مذاكره با مقامات ايراني تنها
حربه مقامات خارج��ي نبوده ،بلكه تالش ش��ده
است زندانيان امنيتي به عنوان بيگناهاني در بند
داده شوند.
فعالي�ت مذهبي ي�ا اقدام�ات تخريبي
امنيتي
شايد روشنترين مثال در اين ميان مسائل مطرح
شده در خصوص سعيد عابديني باشد كه به داليل
امنيتي به زندان محكوم ش��ده ب��ود .عابديني در
نگاه امريكاييه��ا يك فعال مذهب��ي بيگناه بود
كه به داليل واه��ي به زندان محكوم ش��ده بود .از
نگاه امريكاييها تنها دليل زنداني شدن عابديني
مس��يحي ش��دن وي بود .از اينرو مهمترين خط
تبليغي كه در اين باره دنبال ميش��د ،تالش ايران
براي سركوب آزادي مذهبي بود و تنها چيزي كه
مورد اشاره قرار نميگرفت ،اتهامات امنيتي عابديني
بود .در اين ميان نهادهاي حقوق بش��ر غربي نيز با
تالشهايتبليغاتيامريكاييهاهمراستاميشدند.
پس از آزادي عابديني در جري��ان تبادل زندانيان
ايراني و امريكايي ،هاينر بيله فلد ،گزارش��گر ويژه
سازمان ملل متحد در مورد آزادي مذهب يا ايمان،
بدون اش��اره به اتهامات جدي و امنيتي عابديني

گفت :درحاليکهمقاماتايرانيبهکشيشعابديني
اجازه دادند تا س��وار هواپيما ش��ود و اين مصيبت
وحشتناک را پشت سر بگذارد ،آنها همچنان دهها
مس��يحي ايراني را به اتهامات مبهم و بيش از حد
گسترده امنيت ملي مانند «تبليغ عليه نظام» در
زندان نگهميدارند .اين بازداش��تها به روشني نه
تنها ناقض تعهدات ايران تحت قوانين بينالمللي
است ،بلکه ناقض قانون اساسي خود کشور ايران نيز
است .احمد شهيد ،گزارشگر ويژه سازمان ملل نيز
در مقاطع مختلف دستگيري عابديني و همچنين
جيسون رضاييان ،خبرنگار روزنامه واشنگتنپست
در تهران را تالش براي محدود كردن رسانهها در
ايران عنوان كرد .در اين ميان به نظر ميرسد همين
فرمول براي ساير زندانيان امنيتي غرب در ايران نيز
بهكار گرفته شده است.
مادر يا جاسوس
توگ��و با دانيل
در گزارش��ي كه راديو فردا در گف 
رادكليف ،همسر نازنين زاغري منتشر كرده ،همسر
وي با اشاره به اينكه س��اغري تنها يك مادر است،
ميگويد :من حدود دو هفته پيش که حکم او اعالم
ش��د ،با او صحبت کردم و خ��ب او خيلي غمگين
بود ،چراکه نميتواند گابريال را ببيند و يکپنجم
زندگي فرزندمان را در زندان ب��وده ،اما او در عين
حال عصباني بود و اين اولين بار در اين ش��ش ماه
بود که من ميشنيدم او عصباني است و من آن را
نشانهاي مثبت ديدم .وي در بخشي ديگر از سخنان
خود با اشاره به اينكه مقامات بريتانيايي شخصاً براي
آزادي وي وس��اطت كردهاند ،ميگويد :يکبار هم
كه ترزا ميو حسن روحاني ،حدود يک ماه پيش
تلفني گفتوگو کردند و ت��ا آنجايي که من اطالع
دارم ،تنها درباره پرونده صحبت ش��د و پاسخي از
سوي ايران داده نش��ده بود .به هر حال اين پرونده
در مقطع حساسي قرار دارد و قرار است درخواست
تجديدنظر بدهيم .اميدواريم آقاي روحاني بتواند

ترتيبي دهد که مرحل��ه تجديدنظر عادالنه انجام
شود و تمام اين اتهامات رفع شوند و نازنين بتواند
هرچه زودتر به خانهاش بازگردد .البته تالش براي
پروپاگانداي رسانهاي در اين موضوع بار اول نيست
كه اتفاق ميافتد و در موضوع سعيد عابديني نيز
توگو با
رس��انههاي غربي تالش ميكردند در گف 
خانواده وي ،آنها را نگران و بيتاب آزادي عابديني
نش��ان دهند .البته بماند اينكه بالفاصله همس��ر
عابديني پس از آزادي وي دادخواست طالق خود را
تقديم دادگاه كرد.
سكوت نهادهاي حقوق بشر بينالمللي
تالش غربيها ب��راي مظلومنمايي و اس��تفاده از
ابزار حقوق بش��ر براي آزادي زندانيان امنيتي در
حالي اس��ت كه هماكنون چندين ايراني به جرائم
مختلف از جمله دور زدن تحريمها در زندانهاي
امريكا محبوس هستند .بس��ياري از اين ايرانيان
در خصوص اتهامات انتسابي خود اظهار بيگناهي
ميكنند،اماكوچكترينتوجهيبهدرخواستهاي
آنان نميشود .نهادهاي حقوق بشر غربي كه درباره
زندانيان غربي در ايران اعتراض ميكنند ،در مورد
وضعيت زندانيان ايراني كام ً
ال سكوت كردهاند .آيا در
چنين شرايطي توجيهي وجود دارد كه بتوان نگراني
رس��انههاي غربي از زير پا گذاش��ته شدن حقوق
جاسوسان غربي در ايران را باور كرد .نكته ديگري كه
بايد در اين ميان مورد توجه قرار گيرد ،تجربه مبادله
زندانيان امريكايي و ايراني در جريان اعالم اجراي
برجام بود .اين توافق محصول كانال موازي بود كه
با مجوز نهادهاي مربوط��ه در ايران براي مذاكره با
امريكاييها ش��كل گرفته بود .در نهايت با آزادي
چند زنداني ايراني و همچنين پرداخت يك طلب
قديمي و پاك شدن نام يك بانك ايراني از فهرست
تحريمهاي حقوق بشر اين قضيه پايان يافت .اين
تجربه ميتواند به عنوان يك تجربه در مقابل خانواده
جاسوسان غربي در ايران قرار بگيرد.

 ايرنا:دبيرکل حزب مؤتلفه اسالمي با اشاره به تجربه و عملکرد اصولگرايان
در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بر ضرورت ائتالف اصولگرايان با
محوريت روحانيت براي حضور در انتخابات سال  1396تأکيد کرد.
 ايسنا:خط توليد موشک ذوالفقار که توسط محققان و متخصصان وزارت
دفاع طراحي و ساخته شده است در هفته دفاع مقدس با حضور سردار دهقان،
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سازمان صنايع هوافضاي وزارت دفاع
به طور رسمي افتتاح ميشود.
 تس�نيم :نماز جمع��ه اين هفت��ه تهران ب��هامامت حجتاالس�لام
کاظم صديقي اقامه ميشود.

آيتاهلل مکارمشيرازي:

هر جا قتل و ويراني هست
پاي عربستان در ميان است

آي�تاهلل مکار مش�يرازي وهابي�ت را مذهب�ي جعل�ي و
انحراف�ي دانس�ت و تأکي�د ک�رد ک�ه ه�ر کج�ا قت�ل و ويران�ي
هس�ت پ�اي س�عوديها و وهابي�ت خبي�ث ني�ز در ميان اس�ت.

ت آيتاهلل مکارمش��يرازي صبح ديروز در جلس��ه
به گزارش رس��ا ،حضر 
درس خارج خود در مسجد اعظم قم با بيان روايت اخالقي از نهج الفصاحه
تصريح کرد :خيانت ،سرقت ،شرب خمر و زنا چهار گناه کبيرهاي است که
به فرموده پيامبر اکرم اگر حتي يکي از آنها هم وارد خانهاي شود آن خانه
ويران و برکات از آن برچيده ميشود .وي بيان کرد :متأسفانه دنياي امروز به
هر چهار گناه مذکور مبتالست ،چه خيانتهايي در دنيا وجود دارد ،بحث
درآمدهاي شبکههاي هرمي ،پولشويي و امثال آن ،با شگردهاي مختلف چه
کالهبرداريهايي ميکنند.
آيتاهلل مکارمشيرازي افزود :ديگر مفاسد و انحرافات اخالقي و جنسي نيز
در جهان بيداد ميکند و متأسفانه در فضاي مجازي و شبکههاي مجازي
نيز آن را تبليغ ميکنند که انسان حتي از بيان آن شرم ميکند .وي تأکيد
کرد :بيشترين ثروتهاي دنيا در جهت ساخت سالحهاي مخرب مصرف
ميشود ،در دنيايي که اين همه منابع وجود دارد متأسفانه فقيران بسياري
وجود دارند و در س��ال ميليونها نفر بر اثر گرسنگي در جهان ميميرند،
چقدر انس��ان در اين دنيا به دليل فقر از تحصيل باز ميماند و چقدر بر اثر
فقر موفق به درمان بيماري خود نميشود .آيتاهلل مکارمشيرازي با انتقاد از
حکام سعودي بيان داشت :عربستان سعودي خبيث درآمدهاي نفتي را در
جهت تخريب بالد اسالمي بهکار ميگيرد ،اگر اينها در جهت عمران بهکار
گرفته شود چه اتفاقي ميافتد؟ اين مرجع تقليد ،وهابيت را مذهبي جعلي
و انحرافي توصيف کرد و تعليمات محمدبن عبدالوهاب را منشأ بسياري از
مشکالت کنوني دانست.

دبير شوراي عالي امنيت ملي:

پاسخ هر متجاوزي را با قدرت خواهيم داد

دبير ش�وراي عال�ي امنيت مل�ي با بي�ان اينک�ه ما هميش�ه ملت
صلحطلب�ي ب�وده و هس�تيم ،تصري�ح ک�رد :ام�ا اي�ن ب�ه معناي
ظلمپذيري نيس�ت و پاس�خ هر متجاوزي را با ق�درت خواهيم داد.

به گزارش ايرنا ،علي شمخاني اين مطلب را در جريان بازديد از نمايشگاه هنر
براي صلح که در خانه هنرمندان ايران برپا شده است ،اعالم کرد .وي افزود:
بايد اهالي فرهنگ و هنر با استفاده از ابزارهاي مختلف و ظرفيتهاي اين
حوزه موضوع مهم صلحپذير بودن و عدم ظلمپذيري ملت ايران را در آثار
خود مورد توجه و اهتمام قرار دهند .دبير شوراي عالي امنيت ملي کشور پس
از رونمايي و اجراي ارکستر و گروه کر خانه هنرمندان ايران از دو نمايشگاه
هنر براي صلح و نمايشگاه آثار هنرمندان جانباز و ايثارگر در خانه هنرمندان
ايران بازديد کرد .شمخاني تأکيد کرد :ما هيچگاه قصد تجاوز نداشتهايم ،اما
پاس��خ هر متجاوزي را با قدرت خواهيم داد ،اين مهم در بخش فرهنگي و
هنري برعهده هنرمندان است .به گفته دبير شوراي عالي امنيت ملي جنگ
خوب نيست ،ولي دفاع کردن در هر حالي نياز است.

ذوالنوري خبر داد

بررسي ابعاد امنيتيFATF
درکميسيونامنيتمليمجلس

عض�و کميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي
مجل�س از بررس�ي ابع�اد امنيت�ي  FATFو قرارداده�اي
جدي�د نفت�ي در جلس�ات اي�ن کميس�يون خب�ر داد.

حجتاالس�لام مجتبي ذوالنوري ،نماينده مردم قم در مجلس ش��وراي
اس�لامي در گفتوگو با فارس گف��ت :ابعاد امنيت��ي  FATFکه متوجه
نيروهاي مسلح به کشورمان ميشود در جلسه کميسيون امنيت ملي مورد
بررسي قرار ميگيرد و با آن برخورد خواهد شد .وي افزود :همچنين موضوع
قراردادهاي نفتي مسئله ديگري است که در بعد امنيتي آن مورد توجه است
و در کميسيون پيرامون آن بحث و بررسيهاي الزم انجام ميشود .عضو
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان خاطرنشان کرد:
بعضي از اعضاي کميسيون بر اين اعتقادند که موضوعات فوقالذکر به ويژه
در بحث FATFموضوع با حضور وزراي اطالعات و اقتصاد مورد بررسي قرار
گيرد که در خصوص اين موضوع در اولين جلسه کميسيون در هفته آينده
تصميمگيري خواهد شد.

عضو جامعه روحانيت مبارز:

دل بستن به آن سوي مرزها اقتدار نميآورد

س�خنان رهب�ري در جم�ع فرمانده�ان س�پاه پافش�اري
ب�ر مواض�ع محک�م انقلاب اسلامي ب�ود ک�ه برخ�ي
ام�روز ب�ه دنب�ال کمرن�گ ک�ردن اي�ن مواض�ع هس�تند.

حجتاالسالم محمدتقي رهبر ،عضو جامعه روحانيت مبارز در گفتوگو
با مهر ،با اشاره به فرمايشات اخير رهبر معظم انقالب در جمع فرماندهان
سپاه اظهار داشت :فرمايشات رهبر انقالب پاسخي قاطع و محکم به آنهايي
بود که مدعي هستند ما نيازي به تجهيزات نظامي نداريم ،چراکه اينگونه
اظهارات نشان از سادهانگاري است .وي افزود :آنهايي که دل به مذاکرات
خوش کردند و نيروي نظامي ما را ناديده گرفته و مقاومت را بيهوده قلمداد
ميکنند ،بايد بدانند امريکا هرگز قابل اعتماد نبوده و اگر امروز سايه جنگ
از سر کشور و ملت ما دور اس��ت به خاطر همين نيروهاي نظامي و خط
مقاومت است .عضو مجمع نمايندگان ادوار مجلس تصريح کرد :بسياري
از کشورهاي بزرگ دنيا که امروز توانستند به غولهاي اقتصادي تبديل
شوند ،کساني هستند که هرگز از ساخت و تجهيز امکانات نظامي غفلت
نکردند؛ سياست و اقتدار نظام جمهوري اسالمي ايران نيز به اين است که
ما به خودمان اتکا داشته باش��يم و به جاي دل بستن به آن سوي مرزها
توانمنديهاي خود را تقويت کنيم.

 ۶مهر با محور انتخابات برگزار ميشود

نشست اصولگرايان با آيتاهلل موحديکرماني

نشس�ت همانديش�ي نماين�دگان اصولگ�راي مجل�س
ش�وراي اسلامي بهمنظور جمعبن�دي درباره مس�ائل سياس�ي
بهوي�ژه انتخابات  ۹۶سهش�نبه شش�م مهرم�اه برگزار ميش�ود.

به گزارش تسنيم ،محوريت نشست اصولگرايان مجلس که تاکنون چندين بار
نيزبرگزارشدهباجامعهروحانيتمبارزاست.درايننشستهمانديشيآيتاهلل
موحديکرماني ،دبيرکل جامعه روحانيت مبارز سخنراني خواهد کرد.

