
  گزارش

نظام قضایی پیوست رسانه ای می خواهد 
در چند ماه اخير رس��انه هاي نظام س��لطه در راس��تاي اتهام افكني 
عليه نظام در موضوعات به اصطالح حقوق بشري براي تطهير برخي 
محكومان دادگاه ها و جلوگيري از اعمال قان��ون در مورد آنها تالش 

زيادي کردند. 
روش��ن اس��ت که مس��ئله اصلي براي غرب و پادوهاي رسانه اي اش 
به هيچ عنوان حيات يا ممات افراد مذکور نيست، بلكه بی اعتبار سازی 
نظام قضايي کشور، اتهام افكني به آن و تالش براي باز کردن پرونده 
حقوق بش��ري در مقصود آنها به چش��م مي خورد. جالب اينجاست 
که همان رس��انه ها که عليه قصاص يك قاتل فضاس��ازي مي کنند، 

درعين حال خواهان اعدام شدن افرادي ديگر نيز مي شوند!
نكته مهم تري که نبايد از آن غافل شد همراهي برخي از افراد در داخل 
با اين بازي هاي رسانه اي است که گاه به دليل بي اطالعي با يك جريان 
هيجاني و فاقد عمق معنايي همراه مي شوند. همه اينها نشان مي دهد 
که بايد که نظام قضايي کشور در روش��نگري و توجيه افكار عمومي 

برنامه مشخص و مدوني داشته باشد. 
تيرماه سال گذشته رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار مسئوالن قوه 
قضائيه با اشاره به مسئله اعتمادس��ازي مردم فرمودند: »ما در مقابل 
دش��من و بدخواه و توطئه گر و دروغ گو و تهم��ت زن بايد با صالبت و 
قاطعيت عمل کنيم؛ يعني در مقابِل آدِم تهمت زن، در مقابِل آدم فاسد، 
در مقابِل آدم متخلّف بايد با قدرت وارد ش��د. در مقابِل افكار عمومي 
نمي شود اين جوري ظاهر شد. در مقابل افكار عمومي بايستي با تواضع، 
با دلسوزي، با محبت وارد شد و با افكار عمومي تفاهم کرد؛ اين خيلي 

چيز مهمي است، تا بتوانيم اعتماد افكار عمومي را جلب کنيم .«
توجه مسئوالن قوه قضائيه به امر مهم ارتقاي سرمايه اجتماعي که از 
طريق تصويرسازي مناسب اين قوه در نزد افكار عمومي تحقق مي يابد، 
توصيه مهمي است که طي سال هاي اخير مكرر مورد تأکيد معظم له 

قرارگرفته است. 
گفتني است اصالح ادراك عمومي نسبت به يك نهاد، هم به عملكرد 
و برونداده��اي آن و هم ب��ه بازنماي��ي رس��انه اي آن بازمي گردد. در 
توصيه هاي سال گذش��ته رهبر معظم انقالب اس��المي پديدار شدن 
حكمت علمي و کارشناس��انه در انتصابات، احكام، گفتار و رفتار قوه، 
برخورداري از گوش ش��نوا در همه مراحل قضاي��ي و صبر و حوصله 
ش��نيدن از همه ش��اکيان و متهمان در عين برخورداري از قاطعيت 
و اقتدار، کاهش اطاله دادرس��ي، دقت در انتصابات قضايي، توجه به 
اخالق، صبر و مه��رورزي در مواجهه با مردم و قضازدايي، برجس��ته 
گرديد. اکنون بيش از هميشه تهيه پيوست رسانه اي در پرونده های 
قضايي ملي و راهبردي کشور ضروري است. بايد افكار عمومي ايران 
بدانند و قانع شوند که چرا فالن متهم معروف و مشهور به اين مجازات 
محكوم شد و ديگري به مجازات ديگر. تنها با اين اقناع صحيح است که 
مي توان از سوءاستفاده دشمن از احساسات افراد کم اطالع و دنباله روي 

آنان از بازي »هشتگ سازي مجازي« جلوگيري کرد. 
البته مس��ئله به اقناع افكار عموم��ي در مورد اح��كام دادگاه منتهي 
نمي شود. در وجه ايجابي، مهم ترين راهبرد ارتقاي سرمايه اجتماعي 
قوه قضائيه، »مردمي و انقالبي شدن« اين دستگاه است. مردمي بودن 
در قوه قضائيه زماني تجلي تام پيدا مي کند که مردم حقيقتاً اين نهاد 
را ملجأ و پناهگاه خود در مقابل س��تم ديگ��ران بدانند. انقالبي بودن 
اين دس��تگاه زماني تحقق کامل خواهد يافت که در هيچ پرونده اي، 
ريزودرشت بودن مجرم يا ارتباطات خانوادگي و قدرت و ثروت او مبناي 

تصميم گيري در نوع برخورد با او نباشد.
 براي قاضي و دادگاه نبايد هيچ مصلحت و مالحظه اي فراتر از اجراي 
عدالت و حاکميت قانون وجود داشته باشد و در کليت دستگاه قضايي 
نيز به همين نسبت بايد اين مبنا حاکم و جاري باشد. بايد تالش کرد 
هيچ ذي نفوذي نتواند مافوق قانون، برادر و معاونش را خط قرمز بداند 
و مانع رسيدگي به اتهاماتش شود يا آنكه به واسطه خوشايند و يا عدم 
خوش��ايند فالن صاحب قدرت و ثروت حقي پايمال نگ��ردد. به نظر 
مي رسد رويكرد جديد قوه قضائيه، چه در حوزه مبارزه قاطعانه با فساد، 
خصوصاً از درون قوه و به ويژه بهره برداري مطلوب از اختياراتي که از 
رهبر معظم انقالب اسالمي اخذ گرديده و نيز رويكردهاي مثبت اين 
قوه در حوزه اقتصادي و اجتماعي که به کمك هرچه بيشتر اين قوه به 
حل مشكالت کشور و افزايش رضايتمندي عمومي انجاميده، گام هاي 
مثبت و اميدوارکننده اي در دوره کنوني قوه قضائيه دارد و اميد است 

اين روند امتداد و بلكه تضاعف يابد. 
اما نكته مهم ديگري که نبايد از آن غافل شد، پاسخ عملي و روشني بود 
که رويكرد اخير قوه قضائيه به شبهه افكني هاي دشمنان و جريانات 

ضدانقالب عليه نظام داد. 
اتهام وجود فساد سيستمي به نظام –که به مفهوم آلوده شدن نهادهاي 
نظارتي و پيوستن آنها به زنجيره فساد است- در حالي مطرح شده که 
همواره اين خود نهادهاي نظارتي و قضايي کشور بوده اند که فساد را 
کشف و با آن برخورد کرده اند. رهبر معظم انقالب اسالمي سال ۱۳۹۶ 
در ديدار دانش��جويان فرمودند: »فس��اد در کش��ور سيستمي نشده. 
هر کس مي گويد سيستمي اس��ت بيخود مي گويد. فساد سيستمي 

يك چيز ديگر است.
 فساد سيستمي در زمان حكومت طاغوت بود؛ سيستم به طور طبيعي 
فسادآور و فس��ادپرور بود، يعني بايد آدم مي گشت تا آدم سالم در آن 
پيدا مي کرد؛ امروز اين جوري نيس��ت؛ البّته فساد هست، فسادهاي 
بدي هم هست، ]اّما[ موردي اس��ت و بايد برخورد بشود. حاال اينكه 
شما مي گوييد بايستي ش��ّفاف باشد، شّفاف س��ازي ]بشود[ که من 
يادداشت کردم، نكته بسيار درس��ت و خوبي است، اين به جاي خود 
محفوظ، منتها اين جور نيست که فساد، سيستمي باشد؛ فساد موردي 
است و اين فسادهاي موردي را مي شود عالج کرد. « به واقع بايد گفت 
قاطعيت قوه قضائيه در امر فساد در ماه هاي اخير که حتي به برخورد 
جدي با فردي ذي نفوذ در هسته مديريتي قوه نيز انجاميد، در عمل بر 
شبهه وجود فساد سيستماتيك در کشور خط بطالن بزرگي کشيد و 
کوچك ترين شبهات در اين زمينه را برطرف کرد که اين خود دستاورد 

مهم و درخور قدردانی است. 

محمدجواد اخوان

سفیر آلمان در تهران در اقدامی مداخله جویانه به احکام قضایی ایران اعتراض کرد!

  جاسوس مداخله گر را اخراج کنید 

س�فارت آلمان در جمهوری اسالمی ایران 
در اقدامی غیردیپلماتیک و مداخله جویانه 
نس�بت به اجرای حکم قصاص نوید افکاری 
واکنش نش�ان داد؛ واکنش�ی ک�ه گرچه با 
احضار س�فیر  به وزارت امور خارجه همراه  
بود اما اخراج او از کش�ور کم ترین پاسخ به 
این عنصر جاس�وس اس�ت.  برای جاسوس 
بودن این س�فیران غربی همین بس که در 
امور غی�ر موظف  خود مداخل�ه و اطالعات 
غلط را مبنای همین مداخالت قرار می دهند.

بامداد شنبه حكم قصاص نويد افكاري به جرم 
قتل پس از انجام تشريفات قانوني استيذان و با 
اصرار اوليای دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا 
گذارده شد؛ پرونده اي قضايي که روند رسيدگي 
به آن از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود که تا ابتداي 

امسال به طول انجاميد. 
اين پروس��ه حقوق��ي و قضايي اما ب��ه ناگاه و 
در اقدامي کاماًل حس��اب ش��ده به يك پروژه 
امنيتي و سياسي تبديل ش��د که در داخل از 
س��وی جريان »تحريف« طراحي و به اردوگاه 

»تحريم« سپرده شد. 
وقاحت تا ب��ه آنجا ادام��ه يافت ک��ه از رئيس 
جمهور تروريست رژيم امريكا تا سفارت آلمان 
در تهران به اين حكم حقوقي و اسالمي واکنش 
نش��ان دادند. به موازات اين هجمه ها، ماشين 
تبليغاتي غرب با تمام توان ب��ه ميدان آمد و با 
انتشار س��اعت ها خبر مخدوش و تحليل هاي 
مغرضانه و جهت دار به بمباران تبليغاتي افكار 
عمومي مردم ايران پرداختن��د تا به زعم خود 
مانع از اجراي حكم قصاص شوند که صد البته 
نقش پياده نظام داخلي در ايجاد انحراف در يك 
پرونده حقوقي که بيشتر با هدف دوقطبي سازي 
جامعه، براي فرار از ناکارآمدی های اقتصادي 
دولت برآمده از اصالحات طراحي شده بود از 
يك سو و پاس گل به دش��منان شناخته شده 
ايران اسالمي از سوي ديگر قابل انكار نيست. 

رئيس جمهور امريكا که از خردادماه تاکنون در 

مقابل خشونت پليس اين کشور عليه معترضان 
سكوت و از پليس جانبداري کرده بود و در  48 
ساعت گذشته دو بار خواس��تار اعدام افرادي 
ش��ده که پليس امريكا را هدف قرار مي دهند، 
در موضع��ی متناقض براي حك��م قصاص در 
ايران اشك تمساح مي ريزد و به کمپين » اعدام 

نكنيد« مي پيوندد!  
س��فارت دولت آلمان در تهران ني��ز - همان 
دولتي که طي دوران دفاع مقدس بزرگ ترين 
صادرکننده تسليحات شيميايي به رژيم بعث 
عراق بود و آثار جنايت ضد بش��ري اين دولت 
همچنان بر تن رزمن��دگان دفاع مقدس باقی 
است - در اقدامي مداخله جويانه و مشكوك و 
غيرديپلماتيك در حمايت از يك قاتل توئيت 
مي کند: »دو برادر ديگر او )افكاري( در زندان 
هس��تند و به همبس��تگي ما احتياج دارند!« 
موضوعي ک��ه با واکن��ش مس��ئوالن قضايي 
کشورمان مواجه ش��د و معاون امور بين الملل 
و دبير س��تاد حقوق بش��ر قوه قضائيه هشدار 
داد: »کش��ورهاي اروپايي که س��ابقه طوالني 
در حمايت و پش��تيباني از ديكتاتورها، فروش 
س��الح هاي کش��تارجمعي به صدام ديكتاتور 
و تحريم غ��ذا و داروي مورد ني��از مردم عادي 
دارند، نمي توانند حتي ژس��ت دفاع از حقوق 

بشر را بگيرند .«
 ديروز هم رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئوالن 
عالي قضايي بار ديگر ب��ر حفظ حقوق متهم و 
اصحاب دعوا در محاکم قضاي��ي تأکيد کرد و 
اطمينان داد: قضات عدالتخ��واه و حق جو که 
خ��ود را در مقابل خداي متع��ال مي بينند، بر 
اس��اس قانون و ش��رع حكم مي دهند و اجازه 
نمي دهيم حق کسي در دستگاه قضايي تضييع 

شود. 
   دولت اجازه ندهد سودجویان با اخالل 

در بازار مردم را رنج دهند
 رئيس قوه قضائي��ه در س��خنانی   درباره روند 
دادرس��ي و رس��يدگي به پرونده های قضايي 

اظهار داشت: رسيدگي به پرونده ها در دستگاه 
قضايي فرايندي قانوني دارد و قضات ما نهايت 
دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت بر اساس 

همين مسير قانوني پيگيري و اجرا شود. 
آيت اهلل رئيس��ي افزود: ضمانت هايي نيز براي 
تضمين حق��وق اصحاب دع��وا و حقوق متهم 
وجود دارد که در تمامي مراحل دادرسي و در 
همه پرونده ها مورد توجه قرار مي گيرد و قضات 
عدالتخواه و حق جو که خود را در مقابل خداي 
متعال مي بينند، بر اس��اس قانون و شرع حكم 
مي دهند. بناي ما اين اس��ت که اجازه ندهيم 

حق کسي تضييع شود. 
   تحریم کنندگان داروي مردم ژس�ت 

حقوق بشري نگیرند
در اين جلس��ه اما مع��اون امور بي��ن الملل و 
دبير ستاد حقوق بش��ر قوه قضائيه با اشاره به 
فضاس��ازي هاي غرب عليه دس��تگاه قضايي 
کش��ورمان اظهار داشت: کش��ورهاي اروپايي 
که س��ابقه طوالني در حمايت و پش��تيباني از 
ديكتاتورها، فروش سالح هاي کشتارجمعي به 
صدام ديكتاتور و تحريم غذا و داروي مورد نياز 
مردم عادي دارند، نمي توانند حتي ژست دفاع 

از حقوق بشر را بگيرند.
 علي باقري افزود: کشورهاي اروپايي سرسپرده 
به رژيم زورگوي امريكا که با اعمال تحريم هاي 
ظالمان��ه، ملت اي��ران را به خاط��ر پايداري و 

صيانت از حق��وق خود به طور دس��ته جمعي 
و ب��دون تبعيض مج��ازات مي کنن��د و حتي 
اجازه دسترسي به دارو هم به آنها نمي دهند، 

نمي توانند مدعي حقوق بشر باشند. 
وي در ادامه به طرح اين پرسش از غربي ها که به 
اجراي احكام قضايي پس از طي فرايند دادرسي 
عادالنه در کشورمان معترض هستند پرداخت 
که قتل دس��ته جمعي دهها کودك، زن و مرد 
بي گناه در فلسطين و يمن به وسيله سالح هاي 
فرانسوي، آلماني، انگليسي و سوئدي بر اساس 
چه فرايند دادرسي صورت گرفته و حكم قتل 
انس��ان هاي بي گناه را کدام دس��تگاه قضايي 

صادر کرده است؟
معاون امور بين الملل قوه قضائيه با بيان اينكه 
ملت ايران به هيچ کس اج��ازه دخالت در امور 
داخلي خود را نمي ده��د، افزود: ملت ايران در 
طول چهار دهه گذش��ته بهاي سنگيني براي 
صيانت از اس��تقالل و استقرار حكومت مبتني 
بر مردم ساالری اس��المي پرداخته و امروز نيز 
شجاعانه و قاطعانه در مقابل دخالت بيگانگان 

خواهد ايستاد.
 باقري همچنين خاطرنشان کرد دستگاه هاي 
مس��ئول در جمهوري اس��المي از جمله قوه 
قضائيه خود را موظف مي دانند از کيان استقالل 
ملي دفاع نمايند و اجازه ندهند بيگانه در امور 

داخلي کشورمان دخالت کند. 
 وي تصريح کرد: از کس��اني که دست ش��ان تا 
مرفق به خون ملت ايران آغشته است و مسئول 
ترور ۱۷هزار ش��هروند بي گناه ايراني هستند، 
همين انتظار مي رود که در پايتخت کشورهاي 
اروپايي فرياد بزنند »قات��ل راهت ادامه دارد« 
ولي تعج��ب افكارعمومي اين اس��ت که چرا 
اروپايي ها اجازه مي دهند تروريس��ت ها تحت 
پوشش حقوق بش��ر آزادانه فعاليت و از قتل و 

کشتار حمايت کنند!
معاون امور بين الملل قوه قضائيه با بيان اينكه 
فش��ارهاي خارجي نه تيغ تيز عدالت دستگاه 
قضايي را کند مي کند و نه چتر گسترده رحمت 
و رأفت اسالمي قوه قضائيه را کوچك مي کند، 
از س��فراي برخي کش��ورهاي غربي در تهران 
خواس��ت که اگر از انصاف، ح��ق و عدل بويي 
نبرده ان��د، الاق��ل ادب ديپلماتي��ك را رعايت 
کرده و مانند يك گروه اپوزيس��يون بلندگوي 

دروغ پراکنی نشوند. 
   احضار سفیر آلمان به وزارت خارجه

در پي توئيت هاي اخير سفارت آلمان در تهران، 
سفير آن کش��ور در تهران روز گذشته توسط 
مديرکل اروپاي وزارت امور خارجه احضار شد.  
مديرکل اروپاي وزارت امور خارجه اقدام خارج 
از عرف ديپلماتيك س��فارت آلمان در تهران 
را به منزله دخالت در امور داخلي کش��ورمان 
دانسته و به ش��دت محكوم کرد و يادآور شد:  
» از س��فارت آلمان انتظار مي رود حد و حدود 
وظايف ديپلماتيك خود را ش��ناخته و پا از آن 
فراتر نگذارد.«   مدي��ر کل اروپا تصريح کرد: » 
مداخله در قوانين و مقررات و رويه هاي قضايي 
مستقل جمهوري اس��المي ايران به هيچ وجه 
قابل قبول و تحمل نيس��ت و از سفارت آلمان 
انتظار مي رود حد و حدود وظايف ديپلماتيك 

خود را شناخته و پا از آن فراتر نگذارد.«
 سفير آلمان اظهار داشت مراتب را به کشورش 

منعكس خواهد کرد. 

با حکم رهبر معظم انقالب 
روحاني نژاد نماینده ولي فقیه 

در بنیاد مسكن شد
حضرت آیت اهلل خامنه اي در حکمي حجت االس�الم روحاني نژاد را به 
نمایندگي ولي فقیه در بنیاد مسکن انقالب اس�المي منصوب کردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل العظمي 
خامنه اي در حكم رهبر انقالب خطاب به حجت االسالم حسين روحاني نژاد 
آمده است: در پي درگذشت جناب حجت االسالم والمسلمين آقاي رسولي 
محالتي رحمه اهلل عليه و به شيوه  حكم امام راحل رضوان اهلل عليه جنابعالي را 
که سال ها در بنياد مسكن به خدمت اشتغال داشته ايد، به نمايندگي خود در 
آن نهاد انقالبي منصوب مي کنم. هدف از تشكيل اين نهاد کمك به امر مسكن 
قشرهاي محروم و آسيب ديدگان از بالياي طبيعي است. اميد است حضور 
شما به مديران بنياد مسكن در اين مقصود کمك کند. توفيقات همگان را از 

خداوند متعال مسئلت مي کنم. 

رئیس مجلس در دیدار نخست وزیر اسبق عراق: 
ملت های اسالمي رژیم صهیونیستي را 

تحمل نخواهند کرد
اگر امروزه مش�اهده مي ش�ود برخ�ي دولت هاي عربي تحت فش�ار 
مس�تکبران درص�دد عادی س�ازی اجب�اري رواب�ط ب�ا رژی�م 
صهیونیس�تي هس�تند، بای�د ب�ه ملت ه�اي آنه�ا توجه ش�ود زیرا 
مردمان این کش�ورها حاضر به تحمل رژیم صهیونیس�تي نیس�تند. 
به گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي 
صبح ديروز در ديدار نوري مالكي، رئيس ائتالف دولت قانون و نخست وزير 
اس��بق عراق ، با اش��اره به اهميت فعاليت پارلمان ها در پيشرفت کشورها، 
گفت: نمايندگان پارلمان مي توانند با نظارت دقيق بر اجراي قوانين، زمينه 
رضايتمندي مردم را ايجاد کنند و دستيابي به اين مهم عامل وحدت خواهد 
بود  .رئيس قوه مقننه با اشاره به خصائص حكمراني در جامعه اسالمي تصريح 
کرد: اگر مسئوالن کشورها خصوصاً کشورهاي مسلمان به وظايف خود به 
خوبي عمل کنند، بدون شك توطئه هاي دشمنان نقش بر آب خواهد شد. وي 
با تأکيد بر اينكه اگر مشارکت و نقش مردم و ملت ها قوي شود، دولت ها نيز قوي 
خواهند شد، گفت: بر اين اساس اگر امروزه مشاهده مي شود برخي دولت ها 
تحت فشار مستكبران درصدد عادی سازی اجباري روابط با رژيم صهيونيستي 
هستند، بايد به ملت هاي آنها توجه شود زيرا مردمان اين کشورها حاضر به 
تحمل سلطه مستكبران نيستند. رئيس مجلس با تمجيد از رأی پارلمان عراق 

مبني خروج امريكا از عراق، تحقق آن را گامي مهم خواند. 
در اين ديدار نوري مالكي، ضمن قدرداني از رهبر معظم انقالب اسالمي و ساير 
مسئوالن جمهوري اسالمي ايران در حمايت مستمر از محور مقاومت ، امنيت 
و ثبات منطقه و به ويژه عراق گفت: قطعاً مواضع جمهوري اسالمي ايران موجب 
شده جبهه مقاومت در برابر توطئه هاي دشمنان اسالم و مسلمانان ايستادگي 
کند و به پيروزي برسد. وي با اشاره به اينكه متأسفانه عادی سازی روابط برخي 
کشورها با رژيم صهيونيستي موجب بروز چالش براي جامعه اسالمي شده 
است، تصريح کرد: بايد با همفكري و همگرايي در مقابل روند عادی سازی روابط 
با اشغالگران قدس ايستادگي شود. رهبر ائتالف دولت قانون عراق، گفت: روابط 
انور سادات در مصر با رژيم صهيونيستي در جريان جنگ و شرايط پس از اين 
مهم رخ داد اما اين دسيسه اکنون با فشارهاي سياسي و اقتصادي در حال رخ 
دادن است که بايد براي آن تدبير شود. مالكي اظهار کرد: اعتقاد دارم ملت هاي 
قوي مي توانند در برابر نفوذ بيگانگان ايستادگي کنند از اين رو اگر دولت ها 

تسليم فشار دشمنان شوند، ملت ها مقامت خواهند کرد. 
    هشدارشمخاني به سران خائن منطقه

دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز در ديدار جداگانه با نوري مالكي، رئيس جريان 
دولت قانون عراق با هشدار به سران سازشكاری که آرمان فلسطين و رهايي 
قدس را قرباني اميال زود گذر خودکرده اند، گفت: جهان اسالم اجازه تحقق 

طرح خطرناك به اصطالح صلح را نخواهد داد. 
شمخاني با تبيين راهبرد تفرقه افكنانه و ناامن ساز امريكا در منطقه، مهم ترين 
اولويت کشورها براي مقابله با اين رويكرد را انسجام و وحدت داخلي و اشتراك 
مساعي ميان کشورهاي منطقه دانست. وي با بيان اينكه دشمنان وحدت و 
پيشرفت عراق در صددند انتخابات آتي در اين کشور را به محملي براي ايجاد 
اختالف، درگيري و نهايتاً ناامني تبديل کنند، بر ضرورت حفظ هوشياري 
و انس��جام آحاد مردم عراق به ويژه احزاب، گروه ها و شخصيت هاي شيعي 

تأکيد کرد. 
دبير شوراي عالي امنيت ملي کشورمان با اشاره به تالش هاي همه جانبه امريكا 
براي تضعيف کشورهاي منطقه که با هدف حفظ امنيت رژيم صهيونيستي و 
تسلط اين رژيم جعلي بر کشورهاي عربي و اسالمي صورت مي گيرد، تصريح 
کرد: رژيم صهيونيستي با طرح به اصطالح صلح در صدد تحقق شعار تسلط بر 
نيل تا فرات است. وي با هشدار به سران خائن و سازشكاری که منافع جهان 
اسالم، آرمان فلسطين و رهايي قدس شريف را قرباني اميال زود گذر و بقاي 
کوتاه مدت خود کرده اند، گفت: جهان اسالم هرگز اجازه تحقق چنين طرح 
خطرناك و خائنانه اي را نخواهد داد. دبير شوراي عالي امنيت ملي کشورمان 
در پايان گفت: ترديد نداريم خون پاك شهيد حاج قاسم سليماني و شهيد 
ابومهدي و ديگر شهداي گران قدر مقاومت و مجاهدت رهروان صديق اين 

شهيدان، ريشه امريكا و رژيم صهيونيستي را از منطقه برخواهد کند. 
در اين ديدار نوري المالكي با تمجيد از نقش ممتاز جمهوري اس��المي در 
مبارزه با تروريسم و ايجاد ثبات و امنيت در منطقه بر ضرورت اشتراك مساعي 
ايران و عراق در مسائل مهم منطقه اي و بين المللی تأکيد کرد. وي با تأکيد بر 
ضرورت افزايش انسجام در جهان اسالم و جلوگيري از اقداماتي که کيان و 
هويت کشورهاي اسالمي را مخدوش مي کند خاطرنشان کرد: همان گونه که 
با وحدت و مقاومت سايه شوم تروريسم را از عراق و منطقه دور کرديم قادر 
خواهيم بود با تشريك مساعي کشورهاي اسالمي تهديداتي که قدس شريف 

و موجوديت فلسطين را هدف گرفته خنثي کنيم. 
      والیتي: امارات و بحرین رسوا مي شوند

دبيرکل مجمع جهاني بيداري اسالمي هم در اظهار نظري با بيان اينكه امارات 
و بحرين در به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي رسوا خواهند شد، گفت: 

هيچ کشوري جرئت خدشه  وارد کردن به امنيت ايران را ندارد. 
به گزارش فارس، علي اکبر واليتي در نشست خبري در آستانه سيزدهمين 
نشست شوراي عالي مجمع جهاني بيداري اسالمي با اشاره به اقدام نادرست 
و بسيار خطرناك دو کش��ور عرب منطقه در به رس��ميت شناختن رژيم 
صهيونيستي که به دستور امريكا بود، با بيان اينكه در گذشته همكاري برخي 
کشورهاي مرتجع عرب منطقه با رژيم صهيونيستي به صورت پنهان بود، 
گفت: اين ارتباط ها در حال حاضر آشكار شده است و اخيراً شاهد اقدامات 
نادرس��ت امارات و بحرين بوديم؛ يكي از داليل آشكار شدن اين رابطه ها، 
پيروزي هاي پي در پي جريان مقاومت در غرب آسياست. واليتي ادامه داد: 
در عراق امريكايي ها در حال خارج شدن هستند، در لبنان اقدامات مخرب 
برخي کشورها، ملت ايستادگي کرده و دولت جديد بدون هيچ گونه مشكلي 
مصمم است کار را پيش ببرد  و بدون ترديد اقدامات اخير برخي کشورهاي 
مرتجع عرب با رژيم صهيونيستي و امريكا به نتيجه نخواهد رسيد، بيش از 
گذشته رسوا و پشيمان مي شوند و عقب نشيني مي کنند. وي تصريح کرد: 
دشمنان جهان اسالم بدانند کشورهاي مرتجع منطقه چه از موضع خود 
عقب نشيني کنند و چه نكنند، رژيم صهيونيستي جايي در بين ملت هاي 

جهان نخواهد داشت. 
واليتي در عين حال با بيان اي��ن نكته که هيج نگران��ي  اي از بابت نزديكي 
رژيم صهيونيستي به منطقه خودمان نداريم، تأکيد کرد: سيستم دفاع ما به 
گونه اي طراحي شده که اگر بخواهند لحظه اي به امنيت ما تجاوز کنند، پاسخ 
سختي دريافت خواهند کرد و به متجاوز درس��ي مي دهيم که از ياد نبرند؛ 
صهيونيست ها در برابر جنبش جهاد اسالمي، حماس و حزب اهلل در جنگ 
۳۳ روزه شكست خوردند و مجموعه مقاومت قطعاً جلوي اقدامات اخير آنان 

خواهند ايستاد و جرئت تجاوز به حريم ايران را نخواهند داشت . 
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     ایرنا: در سالروز شهادت حضرت امام علي بن الحسين زين العابدين 
عليه السالم، مراسم سوگواري و عزاداري در حسينيه امام خميني)ره( با 
حضور رهبر معظم انقالب اسالمي برگزار شد. در اين مراسم که به علت 
رعايت ضوابط بهداشتي بدون حضور جمعيت برگزار شد، شش تن از 
ذاکران اهل بيت عليهم السالم به ذکر مصيبت و مرثيه سرايي پرداختند. 
    فارس: محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان 
اينكه بايد رويكرد خود را نس��بت به فضاي مجازي تغيير دهيم، گفت: 
برخي، فضاي مجازي را امتداد فضاي رس��مي مي دانن��د و اين نگاه در 
اذهان مديران غلبه پيدا کرده اس��ت. من معتقدم فضاي مجازي، يك 

فضاي موازي است. 
     ایسنا: حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر انقالب اسالمي روز ۳۱ شهريور 
به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس به صورت ويدئو کنفرانس سخنراني 
خواهند داشت. قرار است در اين مراسم رهبر معظم انقالب از يك ميليون 

رزمنده تجليل کنند. 
   خانه ملت: علي حدادي، سخنگوي کميسيون امور داخلي کشور در 
مجلس با تشريح نشست اين کميسيون گفت: مقرر شد وزارت کشور سامانه 
الكترونيكي براي ثبت نام نامزدهاي رياست جمهوري راه اندازي کند که 

اطالعات ثبت نام همزمان به دست شوراي نگهبان برسد. 

      خبر

 700ت�ن از اس�تادان دانش�گاه هاي ایران، 
در نام�ه اي ب�ه اس�تادان دانش�گاه هاي 
اروپایي، خواس�تار شکستن س�کوت آنها 
در برابر توهین بی ش�رمانه به پیامبر اسالم 
و همچنین تذکر به سیاس�تمداران و ایجاد 
نهضت روشنگري در جامعه اروپایي شدند. 
در اين نامه آمده اس��ت: با نهايت تأسف و تألم 
بار ديگ��ر ش��اهد نمايش تروريس��م فرهنگي 
نشريه اي فرانس��وي در ترور شخصيت رسول 
الهي و محبوب جهان و اسالم ؛ پيامبر رحمت 
حضرت محمد)صل��ی اهلل عليه و آله و س��لم( 
بوديم ؛ عملي شنيع که دوباره پس از پنج  سال 
تكرار شده است. تلخي و تأس��ف عميِق ما که 
جمعي از استاداِن دانشگاه هاي ايران هستيم، 
موجب گرديد که به تناسِب مسئوليت ها و تعّهِد 
معرفتي و فكري خويش نسبت به واقعيت هاي 
جهاني و غربي، به اجمال و گذرا، مس��ئله ها و 
دغدغه هاي مهمي را با شما عاليجنابان در ميان 
بنهيم و ب��اِب گفت وگو و تأّمل را در اکتش��اف 

تجربه هاي حقيقي و اخالقي بگشاييم. 
در ادامه اي��ن نامه تصريح ش��ده اس��ت: بايد 
مياِن »آزادي« و »گفت وگ��و«، »تبادل نظر« 
و »نق��ادي« و »انديش��ه ورزي« ازيك س��و، و 
»هتاکي« و »اهانت«، »تخريب« و »تمسخر« 
و »پرده دري« ازس��وي ديگر، تفاوت نهاد و هر 
آنچه گفته يا نوشته مي ش��ود را به پاي گوهر 
شريف آزادي ننوشت و بيش از اين به آزادي، 

»ظلم« روا نداشت. 

ارزش و اعتب��اِر آزادي، آن گاه که دس��ت مايۀ 
»غرض ورزي ه��ا«، »سياس��ي کاري ها« و 
»خدعه گري ه��ا« قرار مي گي��رد و به بهانه اي 
براي زيرپانهادِن »ارزش هاي عالي انساني« و 
»مقّدساِت مسلِّم بشري« فروکاهيده مي شود، 
به س��ادگي رنگ مي بازد؛ چنان ک��ه اينك در 

تمّدِن غربي، چنين وضعي پديد آمده است. 
اس��تادان ايراني خطاب به همتاي��ان اروپايي 
خود نوشته اند: با تأس��ف عميق آنچه در مياِن 
مردماِن غربي از اس��الم نش��ان داده مي شود، 
»بازنمايي هايي صهيونيستي و معارف هاليودي 
از اسالم« است که با حقيقت، نسبِت »وارونه« 

دارد. همكاران ش��ما در ايران بزرگ از ش��ما 
اهِل معرفت و انديش��ه توقع دارند تا حقيقت 
را در معرکۀ اين تروريس��م فرهنگي و دّرنده، 
»تنها« و »بي دفاع« نگذاريد، به صحنه بياييد 
و دس��ِت ي��اري به س��وي او دراز کني��د. بايد 
قاطعان��ه، »دروغ گوي��ي« و »وارونه نمايي« و 
»تحريف گري« نهادينه شده در غرب را که شما 
گراميان را از مرجعيت اجتماعي دور کرد افشا 
نمود و نقشه هاي جنگ افروزانه صهيونيست ها 
و همكاران افراطي و جنگ طلب امريكايي شان 

را نقِش بر آب نمود. 
در بخش پاياني نامه استادان ايراني آمده است: 

همۀ آنچه در تمّدِن غرب��ي مي گذرد، حاصِل 
ارادۀ آگاهانۀ مردماِن غربي نيس��ت و برخالِف 
ش��عار و آرماِن آزادي که ليبرال- دموکراسي، 
خويش را پرچمداِر آن مي شمارد، قدرِت پنهان 
اّما تعيين کنن��ده در تمّدِن غرب��ي، در اختياِر 
»کالن س��رمايه داراِن صهيونيست« است که 
در پ��ِس پردۀ سياس��ت و اقتص��اد و فرهنگ، 
نشس��ته اند و عروس��ك هاي خيمه شب بازي 
خويش را، آن گونه ک��ه مي خواهند، به حرکت 

درمي آورند. 
به نظر همكاران ش��ما در اي��ران، اهانِت تلخ و 
اندوه بار به رس��وِل اعظم که خود مبشر گوهر 
آزادي و کرام��ت و آزادگي انس��ان در تمامي 
اعصار است نيز، تنها برخاسته از خدعه و خيانِت 
صهيونيست هاي سياست پرداز و بازي گرداني 
است که باواسطه و به طوِر غيرمستقيم، نفّرِت 
شيطاني خويش را نس��بت به اسالم راستين، 
ابراز مي کنند و زخِم بر دِل ميليون ها مسلماِن 
شيفتۀ رسوِل اعظم - صلي اهلل عليه و آله سلّم - و 
خردمندان جهان مي نشانند. دشنام به رسول 
الهي و ارزش ها و سنت هاي بيش از يك ميليارد 
انس��ان در حالي با ادعاي آزادي بيان از سوي 
سياس��تمداران اروپايي مجاز شمرده شده در 
حاليكه توهين به مقامات غرب��ي و همچنين 
پرس��ش در چيس��تي و چگونگي هولوکاست 
در همين کش��ورها جرم انگاري ش��ده است ؛ 
تناقض هايي که نمي شود از زير بار مسئوليتش 

شانه خالي کرد! 

درخواست700 استاد ایراني خطاب به همتایان اروپایي: 

سكوت خود را در برابر توهین بی شرمانه به اسالم بشكنید

پروسه حقوقي و قضایي قصاص یک 
قاتل  اما به ناگاه و در اقدامي کاماًل 
حساب ش�ده به یک پروژه امنیتي 
و سیاسي تبدیل ش�د که در داخل 
از سوی جریان »تحریف« طراحي 
و به اردوگاه »تحریم« س�پرده شد


