
   خبر اول

 رکورد رژیم پهلوی
 در وطن فروشی و خیانت  

غالب عکس های باقی مان��ده از رضاخان 
پهلوی و پسرش محمدرضا، آنها را در لباس 
نظامی نشان می دهد و این تصور را به ذهن 
متبادر می س��ازد که آنها دارای نگرش��ی 
نظامی بوده اند که آث��ار آن اقتداری برای 
حفاظت از مرز  ها و امنیت ملی بوده است. 

اما م��روری بر تاری��خ مربوط ب��ه جدایی 
بخش   هایی از جغرافیای کشور در دوران 
رژیم پهلوی نشان دهنده این واقعیت تلخ 
است که این شمایل نظامی گری پدر و پسر، 
فقط برای اعمال استبداد و سرکوب داخلی بوده و همان قدر که در برابر 
مطالبات برحق مردم در داخل با زور و قلدری برخورد کرده اند، در برابر 

فشار تهدید بیگانگان حاتم بخشی و عقب نشینی پیشه کرده اند. 
واگذاری بخش   هایی از اراضی کشور یک رویه ذلیالنه در رژیم پهلوی بوده 
که با چشم پوشی از حاکمیت ایران بر قصبه فیروزه به نفع شوروی سابق، 
در دوره وزیرالوزرایی رضاخان در دوران قاجار شروع شده که برای کسب 
قدرت به دور از حساس��یت حاکمان مسکو صورت گرفت و بعد  ها به آن 

رسمیت داده شد. 
مشهور  ترین موارد واگذاری نواحی کشوری به بیگانگان در دوران پهلوی 
که متأسفانه با توافق در فضای کاخ و دربار و نه در میدان جنگ و درگیری 

اتفاق افتاده عبارتند از:
1- واگذاری منطقه آرارات کوچک  به کش��ور ترکیه در زمان عملیات 
ترکیه علیه کردهای آرارات که با عقب نشینی نیروهای ایرانی از مرز  ها و باز 
گذاشتن دست ارتش ترکیه برای محاصره کرد  ها با استفاده از خاک ایران 
در سال 1309 انجام شد و نوعی خوش خدمتی به نیروهای آتاتورک برای 
سرکوب کرد  ها به حساب می آمد. اما ارتش ترکیه با درک ارزش راهبردی 
این منطقه که عالوه بر سلطه و اشراف بر کرد  ها امکان تسلط بر خاک ایران 
را فراهم و در منطقه قره سو با کورکردن مرز ارتباطی ایران با ارمنستان، 
ترکیه را به آذربایجان وصل می کرد، حاضر به عقب نشینی نشد. در ادامه با 
وجود مخالفت افسران و فرماندهان ارتش ایران با این واگذاری، رضاخان با 
این توجیه که »مهم نیست که این تپه از آن که باشد، مهم این است که ما 
باهم دوست باشیم « آن را دربرابر قسمتی از اراضی مورد مناقشه با ترکیه 

به رقیب تاریخی ایران بخشید. 
همین بخشش زمینه و عامل اصلی طمع اردوغان به پیشروی در شرق و 
اعاده عثمانی گری و تحریک آذربایجان به ایجاد داالن زنگه زور و بستن مرز 

ایران به سمت شمال و ضربه به وزن ژئوپلتیک کشورمان شده است. 
2- واگذاری مناطق نفتی مورد مناقشه در بین قصرشیرین و خانقین و 
حق کشتیرانی در اروند به جز پنج کیلومتر آب های مقابل آبادان تا خط 
تالوگ به کشور عراق که عماًل حق کش��تیرانی را از ایران سلب و مسیر 
اروندرود را به کشور عراق واگذار کرده و خط مرزی ما را سواحل شرقی 
اروند قرار می داد.  همین اش��تباه راهبردی، بعد  ها دستاویز صدام برای 
نقض قرارداد 1975 و شروع جنگی خانمانسوز و هشت ساله علیه ایران 
شد و حتی با سقوط صدام به دلیل تقویت ریشه تاریخی اختالف و ایجاد 
بهانه با این حاتم بخشی عراق جدید هم حاضر به انصراف از این لقمه چرب 

و ارزشمند نبوده است. 
3- واگذاری دشت ناامید و مناطق هش��تادان، موسی آباد و شمتیخ به 
افغانس��تان در قبال استفاده مساوی ایران و افغانس��تان از آب رودخانه 
هیرمند که نه تنها نتوانست حقابه ایران را تأمین کند، بلکه بخش وسیعی 
از اراضی مستعد کشاورزی و منطقه حائل و ارزش راهبردی از دست رفت 

و به وسعت افغانستان افزوده شد. 
4- واگذاری مجموعه جزایر راهبردی بحرین به اعراب، پس از بروز تنش 
با شیوخ عرب و فشار انگلیس خبیث که با مصاحبه  نسنجیده محمدرضا 
پهلوی با یک نش��ریه انگلیس��ی، زمینه یک نظرخواهی موهوم را برای 
اس��تقالل آن از ایران فراهم و سپس با اعالم نظر شورای امنیت سازمان 
ملل آن را به رسمیت شناخت. شوری این اقدام خیانت بار به آن اندازه بود 
که بعضی رجال سیاسی رژیم نسبت به آن احساس ننگ می کردند. اما 
فراماسونی درباری مثل هویدا، با کمال وقاحت اعالم کرد: » بحرین دختر 
ما است، دختر که بزرگ می شود به خانه شوهر می رود. «  زمینه   ها و عوامل 
این وطن فروشی و امتیازدهی به بیگانگان را به قیمت ضربه به ارزش و وزن 

ژئوپلتیک کشور می توان در موارد زیر جست وجو کرد: 
اوالً رضاخان و پسرش فاقد تفکر و هوش راهبردی و آینده نگرانه بوده و 
همین ضعف فکری و سواد رسانه ای موجب شده تا نواحی راهبردی مثل 
آرارات در نگاه آنها یک تپه فاقد ارزش تلقی شود که مهم نیست دست چه 

کسی باشد، مهم این است که دوستی دو کشور حفظ شود؟!
ثانیاً روحیه وابس��تگی به بیگانگان و ضعف نفس رضاخان و محمدرضا 
موجب فرمانبری، اطاعت و کوتاه آمدن در برابر تهدید و خطر بوده و همین 
شخصیت حقیر دیکتاتوری، همان مقدار که در برابر مردم با قلدری و اجبار 

عمل می کرد در برابر بیگانه رام و مطیع بود. 
ثالثاً فقدان شناخت و عمق سیاسی موجب   می شد با نگاهی ساده اندیشانه 
این بذل و بخشش   ها زمینه ثبات و دوستی پایدار با کشورهای همسایه 
تلقی شود. حال آنکه مواردی مثل بخشش آرارات به ترکیه، زمینه ساز 
طمع پیشروی نوعثمانی گری به شرق و تحریک آذربایجان شده و پیش 
از این هم واگذاری حق کش��تیرانی در عراق در ارون��درود، بهانه صدام 
برای جنگ هشت ساله شده بود. آخر اینکه در وطن فروشی و خیانت به 
حاکمیت ارضی کش��ور و آن هم در شرایط غیر جنگی و با توهم تقویت 
ثبات باید رژی��م پهلوی را صاحب یک رکورد تاریخی دانس��ت که روی 

شاه سلطان حسین   ها و پادشاهان قاجار را نیز سفید کرده اند. 

معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد
آغاز پیگیری حقوقی 

اموال غارت شده  به دست خاندان پهلوی
در راس�تای اجرایی س�ازی اصل ۴۹ قانون اساس�ی و اس�تیفای 
حقوق ملت، مس�یر اجرای�ی پیگیری ام�وال غارت ش�ده مردم 
ایران از س�وی خاندان پهلوی و وابس�تگان آنها آغاز شده است. 
به گ��زارش ایرنا، محم��د دهقان، مع��اون حقوق��ی رئیس جمهور در 
گفت وگویی به وظایف دولت در خصوص اساس اصل 49 قانون اساسی 
اشاره کرد و گفت: در راستای اجرایی سازی این اصل یکی از موضوعاتی 
که می بایس��ت در راس��تای اس��تیفای حقوق ملت دنبال می کردیم، 
پیگیری اموال غارت شده ملت از سوی خاندان پهلوی و وابستگان آنها 
بود که متأسفانه در چند دهه گذش��ته پیگیری جدی درخصوص آن 

صورت نگرفته بود.
 ما در معاونت حقوقی نقشه راهی برای اعاده قانونی این اموال طراحی 
کردیم که مسیر اجرایی آن آغاز ش��ده است. این مسیر همه جانبه و با 
استفاده از ظرفیت  ها و همکاری تعدادی از دستگاه  ها در حوزه قضایی، 

اطالعاتی و مالی آغاز شده است. 

با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
جمع قابل توجه��ی از متهم��ان و محکومان 
حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه های 
عمومی و انقالب و س��ازمان قضایی نیروهای 

مسلح، مورد عفو و بخشش قرار گرفتند. 
پنجم آذر ماه گذشته بود که رئیس دستگاه قضا 
در پی پیروزی ش��ورانگیز و بازی غیرتمندانه 
ملی پوش��ان تیم ملی فوتبال کش��ورمان در 
برابر تیم ملی ولز و ش��عف و ش��ادمانی پدید 
آمده در سراسر ایران اسالمی و تجلی و تبلور 
روح جمعی و اتحاد و همبستگی ملی، دستور 
ویژه ای را برای بهره مندی زندانیان از ارفاقات 
قانونی و بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده 
صادر کرد؛ دس��توری که بر اس��اس آن تعداد 
709 نفر از زندانیان واجد شرایط آزاد شدند. 

دی��روز ام��ا ب��ه مناس��بت فرارس��یدن 
چهل وچهارمی��ن س��الروز پی��روزی انقالب 
اس��المی و اعیاد ماه رجب و در پی پیش��نهاد 
رئیس قوه قضائیه به حضرت آیت اهلل خامنه ای 
مبنی بر موافقت ب��ا عفو و تخفی��ف مجازات 
جمع قابل توجه��ی از متهم��ان و محکومان 
حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه های 
عمومی و انقالب و س��ازمان قضایی نیروهای 
مسلح، رهبر انقالب اس��المی با این پیشنهاد 
موافقت کردند. اقدامی که بر اساس آن به گفته 
مسئوالن قوه قضائیه، ده ها هزار نفر از متهمان 
و محکومان محاکم قضایی مورد عفو وبخشش 
قرار می گیرن��د و با رأفت اس��المی به آغوش 

خانواده باز می گردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، در نامه حجت االسالم اژه ای به رهبر 
معظم انقالب آمده اس��ت: در جریان حوادث 
اخیر تع��دادی از افراد به وی��ژه جوانان در اثر 
القائات و تبلیغات دش��من مرتکب رفتارهای 
نادرست و جرائمی شدند که عالوه بر گرفتاری 
برای خود، باعث زحمت خان��واده و نزدیکان 
خویش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجهی از 
آنان بعد از برمال شدن نقشه دشمنان خارجی 
و جریان های ضد انقالب و ضد مردمی با اظهار 

پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند. 
رئیس قوه قضائیه در نامه خود نوش��ته است: 

کلیات شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات 
متهمان و محکوم��ان پس از انج��ام کارهای 
کارشناسی و مشورت با مقامات ذی صالح در 
دو بخش تهیه شده است. در بخش اول این نامه 
ضمن اعالم شروط عفو و تخفیف مجازات برای 
متهمان و محکومان حوادث اخیر تأکید شده 
اس��ت: پرونده متهمان و محکومان درصورت 
داش��تن ش��رایط مندرج، در هر مرحله ای که 

باشد، مختومه می گردد. 
   شرایط عفو و تخفیف متهمان و محکومان

در اعالم شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان 
و محکومان ح��وادث اخیر آمده اس��ت: عدم 
ارتکاب جاسوس��ی به نفع اجانب، عدم ارتباط 

مس��تقیم با عوامل س��رویس های اطالعاتی 
خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم 
ارتکاب تخریب و احراق تأسیس��ات دولتی و 
نظامی و عمومی، و نداش��تن شاکی یا مدعی 

خصوصی. 
در بخش دوم درخواس��ت رئیس قوه قضائیه 
برای برخورداری محکومان دادگاه های عمومی 
و انقالب و س��ازمان قضایی نیروهای مسلح از 
عفو و تخفیف در مجازات نیز ش��رایطی اعالم 
ش��ده اس��ت که از جمله آنها نداشتن شاکی 
ی��ا مدعی خصوص��ی، باقیمان��ده محکومیت 
محکومان به حبس تا یک سال درصورتی که 
تا 22 بهم��ن حداقل یک م��اه را تحمل کرده 
باش��ند، س��ه چهارم محکومیت محکومان به 
حبس بیش از یک سال تا پنج سال در صورتی 
که تا 22 بهمن یک پنج��م آن را تحمل کرده 
باشند، یک دوم محکومیت محکومان به حبس 
بیش از ده سال تا بیست سال مشروط به آنکه 
تا 22 بهمن حداقل دوس��ال حبس را تحمل 
کرده باشند و باقیمانده محکومیت حبس کلیه 

محکومان جرائم غیر عمد است. 
 اعالم ش��رایط ویژه برای محکومان زن که به 
حکم قانون، سرپرستی یا حضانت فرزندانشان 
را برعهده دارند و ب��رای محکومانی که دارای 
بیم��اری صعب الع��الج ی��ا العالج هس��تند، 
محکومان ذکور باالی 70 سال و اناث باالی 60 
سال و همچنین برای محکومانی که به لحاظ 
عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به س��ر 
می برند، از دیگر مندرجات نامه درخواست عفو 

و تخفیف مجازات است. 
در نامه رئیس قوه قضائیه چند گروه از شمول 
این عفو مس��تثنی ش��ده اند که از جمله آنها 
مرتکبین خرید، فروش و قاچاق س��الح گرم، 
اف��راد دارای جرم س��رقت و راهزن��ی، جرائم 
مربوط به مواد مخدر و روانگ��ردان به صورت 
مس��لحانه، دایر کردن مراکز فس��اد و فحشاء  
قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق سازمان یافته و 
حرفه ای و عمده کاال و ارز، مباشرت و معاونت 
در اخالل عمده و کالن در نظ��ام اقتصادی، و 

جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند. 
   عفو جوانان بدون ثبت سوء پیشینه

 حجت االس��الم محس��نی اژه ای دی��روز طی 
سخنانی در همایش مشترک حمایت اجتماعی 
و قضایی با اشاره به اِعمال رأفت اسالمی و عفو 
اخیر ص��ورت گرفته گفت: با پیش��نهادی که 
خدمت مقام معظ��م رهبری تقدیم ش��د و با 
موافقت معظم له همراه بود، پرونده آن دسته 
از افراد اغتشاش��ات اخیر که متنبه شدند در 
هر مرحله ای ک��ه ق��رار دارد مختومه خواهد 
شد و این یک عیدی برای مردم و  خانواده این 

دستگیرشدگان است. 
 قاضی القض��ات گف��ت: بس��یاری از ای��ن 
دستگیرش��دگان جوان های��ی هس��تند ک��ه 
به مح��ض آنکه متوج��ه توطئه دش��منان در 
جریان اغتشاشات اخیر و اقدامات خبیثانه ای 
نظیر آتش زدن ق��رآن و پرچم ایران ش��دند، 
برائت جس��ته و صف خ��ود را از عناصر اصلی 

رئیس مجلس شورای اسالمی:
راه امام غفلت نکردن از امام و امت است

بنی�ان ای�ن انق�الب م�ردم هس�تند، اگ�ر می خواهی�م مس�یر 
ام�ام )ره( را ب�ه درس�تی پی�ش بری�م و از راه ش�هدا بازنمانی�م، 
باید ب�ه تعبیر رهب�ر عزیزمان لحظ�ه ای از م�ردم غفل�ت نکنیم. 
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
شورای اس��المی روز گذش��ته به همراه جمعی از نمایندگان مجلس به 
مناس��بت ایام دهه فجر در حرم مطهر حضرت امام خمینی )ره( حضور 
یافتند و با آرمان های بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی ایران و شهدا تجدید 

میثاق کردند. 
رئیس مجلس شورای اسالمی طی سخنانی در این مراسم گفت: بدون شک 
این بیعت  یادآوری و تذکر به ما مسئوالن به ویژه مجلس است که در مقابل 
مردم مسئول هستیم. قالیباف با بیان اینکه هر چه از بعد مادی و معنوی 
داریم مدیون شهدا و امام شهدا هستیم و باید راه آنها را تحت رهبری معظم 
انقالب به پیش بریم تأکید کرد: این بدان معنا است که باید آرمان های امام 

راحل را زنده نگه داریم و به آنها جامه عمل بپوشانیم 
رئیس قوه مقننه کشورمان در تبیین وظیفه مسئوالن نسبت به مردم 
خاطرنشان کرد: ما مسئوالن باید توجه داشته باشیم که بنیان این انقالب 
مردم هستند و به تعبیر حضرت علی )ع( مردم ستون دین هستند و اگر 
می خواهیم مسیر امام را به درستی پیش ببریم و از راه شهدا و امام شهدا 
بازنمانیم باید به تعبیر رهبر عزیزمان لحظ��ه ای از مردم غفلت نکنیم. 
دکتر قالیباف با بی��ان اینکه قدرت ما در مردم خالصه می ش��ود، بیان 
کرد: دشمن در جنگ اقتصادی و ترکیبی و در تهدیدات سخت، نرم و 
هوشمند تالش دارد بین امام و امت فاصله بیندازد که اگر موفق شود، 

ما شکست خورده ایم. 

88498443سرويس  سياسي
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خاتمی و موسوی 
دو روی  یک سکه  

یک روز پس از بیانیه براندازانه میرحسین موسوی که رسماً عبور از 
نظام جمهوری اسالمی ایران را کلید زد، محمد خاتمی نیز   درست در 
روزی که با رأفت توأم با اقتدار نظام جمهوری اسالمی هزاران نفر از 
فریب خوردگان حوادث اخیر آزاد شدند، با ادبیاتی دیگر، اما با همان 
جهت گیری کلی موسوی، به ساختارهای نظام اسالمی حمله کرد. 
در بیانیه خاتمی که گویی همسو با بیانیه براندازانه موسوی از یک 
اتاق فکر سرچشمه می گیرد، خاتمی مانند فتنه 88 کوشیده است، 
از دوگانه چماق و هویج، دومی را برگزین��د تا به زعم خود با بیانیه 
چماق گونه موسوی مرزبندی کرده باشد، اما کیست که نداند اولی 
دنبال براندازی نرم است و دیگری دل در گرو سخت آن دارد. چنانکه 

در فتنه 88 کرد. 
خاتمی در بخشی از این بیانیه، بی آنکه به نقش خود و دیگر سران 
فتنه در انتخابات س��ال 88 بپردازد، از حاکمیت خواسته است  به 
تنش ها و درگیری ها پایان دهد و حصر را بردارد. حال آنکه تاکنون نه 
وی و نه دیگر سران فتنه حاضر نشده اند به واسطه ظلمی که به کشور 
روا داشتند، از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند. اگرچه بار ها و بار ها در 
محافل خصوصی و پستوهای حزبی اعالم کرده اند که در انتخابات 

88 تقلبی صورت نگرفته است. 
خاتم��ی ب��ه س��یاق هم��ه اصالح طلب��ان ک��ه چ��ون در 
 قدرت ان��د، مداف��ع وضع موج��ود و چون خ��ارج از آن ش��وند،
بر کرس��ی روش��نفکری تکیه می زنند و مخال��ف وضع موجود 
می شوند، عصبانیت خود را در بیانیه اش آشکار کرده و ضمن زیر 
سؤال بردن ساختارهای قانونی نظام اس��المی، ازجمله شورای 
نگهبان قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص 

مصلحت نظام و نهادهای نطامی، خواس��تار تجدید نظر در این 
ساختار ها شده و این درس��ت همان جهت گیر ی ای است که در 
بیانیه میرحسین موسوی با ادبیاتی تندتر بیان شده است. از این 
روست که باید گفت روح حاکم بر این دو بیانیه براندازی و عبور از 
نهادهای قانونی جمهوری اسالمی است. منتها یکی به روش نرم 
و دیگری به روش سخت. از این روست که باید گفت این خاتمی و 

موسوی دو روی یک سکه اند. 

یک روایت از زیاده خواهی   روحانی
طهماسب مظاهری که حدود سه سال در دولت محمد خاتمی وزیر 
اقتصاد بود، از چالش های خود با حس��ن روحانی بر سر یک ویالی 
اشرافی گفته است. اخیراً کتاب خاطراتی از مظاهری به نام »لحظه ای 
از تاریخ « منتشر ش��ده که در آن، روایتی از چالش های میان بنیاد 
مستضعفان و حسن روحانی بر سر ویالیی که روحانی و خانواده اش 
در آن ساکن بودند، آمده اس��ت. ماجرا به دهه 60 و بین سال های 
63 تا 68 برمی گردد که مظاهری مسئول بنیاد مستضعفان انقالب 

اسالمی بوده است. 
در صفحات 87 و 88 این کتاب آمده است: »یکی از خانه های ویالیی 
بنیاد در خیابان پاسداران در دوران حضور آقای روحانی در مجلس در 
اختیار ایشان قرار گرفته بود، در آن زمان به ایشان ابالغ شد یا خانه را 
بخرند یا اجاره آن را پرداخت کنند؛ برای اجرای آن کار به مدت دو ماه 
با ایشان بحث شد، اما کار جلو نمی رفت! روزی از آقای کرباسیان که 
نماینده بنیاد در این امر بود پرسیدم که چرا این موضوع این قدر طول 
کشید! ایشان پاسخ داد که چندبار برای بررسی، مشاهده و ارزیابی به 

دم منزل ایشان رفتیم اما روحانی در را به روی ما باز نکرد! «
در ادامه این روایت جالب توجه آمده اس��ت: »سرانجام کارشناس، 
همراه با مأمور دادستانی به در منزل ایشان فرستاده بودند تا بتوانند 

ارزیابی الزم را از آن منزل انجام دهند، این اتفاق در حالی روی داد 
که همه افرادی که آن زمان از خانه های بنیاد اس��تفاده می کردند 
حاضر بودند اجاره آن را پرداخت کنند، تا جایی که آقای هاش��می 
می گفت تا زمانی ک��ه اجاره آن من��زل را نداده ب��ودم در مجلس 
نماز می خواندم! اما روحان��ی از پرداخت اجاره منزلی که متعلق به 
بیت المال بود سرباز می زد! اگرچه فرس��تادن ضابط قضایی به در 
منزل روحانی باعث دلخوری ایشان شد اما من از کار معاون خود در 

بنیاد حمایت کردم. «
مظاهری سپس ادامه می دهد: »قیمت آن خانه در آن زمان حدود 
س��یزده و نیم میلیون تومان بود اما آقای روحانی ادعا می کرد که 
کارشناس قیمت را باال زده و این خانه حدود 8 میلیون تومان ارزش 
دارد! برای رفع اختالف کارش��ناس دیگری را فرس��تادم و به آقای 
روحانی اعالم کردم که اگر کارشناس جدید قیمت کمتری را اعالم 
کند من نظر دومی را اعمال می کنم، اما کارشناس دوم قیمتی در 
حدود چهارده  و نیم میلیون تومان برای این خانه برآورد کرد. من 
به روحانی گفتم ش��ما همین مبلغ 13 میلیون و 500 را بدهید و 
طبق قانون ما می توانیم تا 10 درصد نیز به ش��ما تخفیف بدهیم، 
اما در کمال تعجب روحانی خواس��تار 40 درصد تخفیف بود! من 
به ایش��ان اعالم کردم که نمی توانم خالف آیین نامه عمل کنم اما 
روحانی در جواب گفت آیین نامه را خودتان نوشته اید پس می توانید 
به من تخفیف بیشتری بدهید، در نهایت به ایشان گفتم پس معامله 
کنسل است و شما بهتر است این ملک را اجاره کنید که روحانی از 
من دلخور ش��ده و با اوقات تلخی از دفترم خارج شد.« نکته جالب 
آن است که حسن روحانی همه این سال  ها از دالیل نارضایتی های 
مردم می گوید؛ مدعی احیای حقوق ملت می شود و خود را نه متهم 
که شاکی نشان می دهد؛ در حالی که از قضا یکی از دالیل نارضایتی 
مردم همین رفتارهاست که امثال حسن روحانی از اول انقالب در 

پیش گرفتند. 

   ویژه

رسول سنائی راد

کارشناس مسائل سیاسی 

به مناسبت فرارسیدن چهل وچهارمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
و اعیاد ماه رجب انجام شد 

عفو  عزتمندانه

اغتشاش��ات جدا کردند؛ ای��ن جوانان به هیچ وج��ه در مقابل نظام 
جمهوری اس��المی نیس��تند لذا ما نیز با پیش��نهاد عفو و مختومه 
ش��دن پرونده آنها در هر مرحله ای که قرار دارد این فرصت را برای 
آنان فراهم کردیم تا آینده ش��ان به واسط ثبت کیفری، تحت تأثیر 
قرار نگیرد؛ بدیهی است چنانچه این افراد عفوشده مجدد مرتکب 
 جرم ش��وند، طبق قانون برخورد س��نگین تری با آنها خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی از همان ابتدا، 
تفکیک قایل شدن میان معترضان و عناصر اصلی اغتشاشات بود؛ 
بر همین اساس اگرچه افراد فریب خورده اغتشاشات با عنایت مقام 
معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفتند اما عناصر اصلی اغتشاشات 
که مرتکب جنایت و محاربه و  افساد فی االرض شده یا سبب خسارت 
به اموال مردم شده و شاکی خصوصی دارند و یا مرتبط با سرویس های 
جاسوسی بیگانه هستند در زمره عفوشدگان قرار ندارند. رئیس عدلیه 
بیان داشت: همچنین سایر زندانیان واجد شرایط نیز که آزادی آنها از 
زندان برای امنیت مردم مضر نمی باشد به موجب عفو اخیر، از زندان 

آزاد خواهند شد و یا با تخفیف مجازات مواجه می شوند. 
    استقبال فعاالن دانشجویی و توئیتری

 در پ��ی پیش��نهاد رئی��س ق��وه قضائی��ه و موافق��ت حض��رت 
آیت اهلل خامنه ای مبنی بر موافقت ب��ا عفو و تخفیف مجازات جمع 
قابل توجه��ی از متهم��ان و محکومان حوادث اخی��ر و همچنین 
محکومان دادگاه های عمومی و انقالب و سازمان قضایی نیروهای 
مس��لح، که به آزادی هزاران نفر از محکومان و متهمان منجر شد، 
فعاالن دانش��جویی و توئیتری از این تصمیم مدبرانه توأم با رأفت 

اسالمی استقبال کردند. 
امیر محمد کوالنی، دبیر کل اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان در 
گفت وگو با فارس، گفت: چیزی که رسانه های غربی القا می کردند 
این بود که اگر اغتشاشات ادامه نداشته باشد برخورد با محکومان 
سخت تر و شدیدتر خواهد بود، ولی عفو رهبری نشان داد جمهوری 
اسالمی وجه رأفتی دارد که جوانان کش��ور را مانند فرزندان خود 

می داند. محمد مهدی نوینی فرد، دبیر کل اتحادیه مجمع اسالمی 
دانشجویان دانشگاه آزاد نیز گفت: این عفو نشان دهنده این است 
که جمهوری اس��المی در عین اینک��ه خط قرمز های��ی دارد و با 
اغتشاشگران برخورد می کند، با جوانان فریب خورده نیز برخورد 
رحمانی خواهد داش��ت. نرجس فرهمندفر، دبیر انجمن اسالمی 
دانشجویان دانشکده شریعتی نیز در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
عفو محکومان حوادث اخیر گفت: بار دیگر ش��اهد مواجهه پدرانه 
و هوشمندانه رهبرکبیر انقالب در برخورد با خاطیان و محکومان 
و موافقت با عفو و تخفیف مجازات آنان بودیم. این اتفاق اثباتی بر 

نگاه وسیع ایشان در مقابله با نظرات مخالف است. 
واکنش ها به اعالم عفو عمومی متهمان در فضای مجازی با هشتگ 
عفو پدرانه بسیار گس��ترده بود. کاربری نوش��ت: در شرایطی که 
دشمنان خارجی برای براندازی نظام و تجزیه کشور دندان طمع 
تیز کردند، انقالب اس��المی فرزندانش را زیر ب��ال و پر گرفت و با 
رأفت اسالمی و عفو پدرانه یک بار دیگر همبستگی و همدلی میان 
مردم و دولت ایجاد شد. دیگری نوشت: عفو پدرانه یعنی بخشیدن 
افرادی که اگر در هرکجای دنیا یک هزارم این هنجارش��کنی ها را 
انجام می دادند، زنده ماندنش��ان ش��بیه به معجزه بود چه رسد به 
اینکه در دادگاه عادالنه به وضعیتشان رس��یدگی بشود و بعد هم 
پدرانه بخشیده ش��وند و برگردند به آغوش گرم خانواده هایشان. 
کاربر دیگری نوش��ت: حکمت و رأفت نظام را می شود در این عفو 
مش��اهده کرد. نظام در اوج صالبت از خودش رأفت نش��ان داد و 
فریب خوردگان را به آغوش خانواده برگرداند. همه این ها فرزندان 
ایران هستند و صد البته مقام معظم رهبری در نقش پدر امت کار 

بسیارحکیمانه ای کردند.
 فعال توئیتری دیگر نوشت: وقتی آشوب خیابان جمع شده و ایران 
اسالمی اقتدارش را باز به رخ کشیده، طبعاً باید از موضع قدرت به 
پیاده نظامی بنگرد که حاال دربند هستند و موضع قدرت اسالمی 
هم موضع بخشش و رأفت است. موضع بزرگ تری کردن؛ موضع 
رهبری. مناسبت انتخاب شده برای عفو هم قابل تأمل است، دهه 

فجر مبارک. 
علی مطهری، نماینده ادوار مجلس هم از نگاه دیگری به این عفو 
عمومی پرداخته اس��ت: موافقت رهبری با عفو معترضان حوادث 
اخیر، موجب خلع سالح دشمنان کشور شد. این عفو فرصت خوبی 
برای آشتی ملی است. با اینکه کشور در آرامش است، اینترنشنال و 
بی بی سی هنوز هم سعی می کنند که تحریکات خود را ادامه دهند 

اما این عفو عمومی آنها را خلع سالح کرده است.

ای�ن  از  بس�یاری  اژه ای: 
دستگیرشدگان جوان هایی هستند 
که به مح�ض آنکه متوج�ه توطئه 
دش�منان در جریان اغتشاش�ات 
اخی�ر و اقدامات خبیثان�ه ای نظیر 
آتش زدن قرآن و پرچم ایران شدند، 
برائت جسته و صف خود را از عناصر 
اصلی اغتشاش�ات جدا کردند  این 
جوان�ان ب�ه هیچ وج�ه در مقاب�ل 
نظام جمهوری اس�المی نیس�تند

عفو بزرگ محکومان و متهمان در فجر انقالب، به واقع یک عفو انقالبی، 
عزتمندانه و بی سابقه بود. »بی س�ابقه« از دو جهت، هم اینکه چنین 
گستردگی  ای در عفو متهمان، سابقه نداش�ت و هم از آن نظر که قرار 
است سابقه متهمان، پاک شود و آینده آنان بدون پرونده قضایی باشد. 
عزتمندانه بود از آن نظر که امام صادق  فرمود »العفو زکاة الظفر ، زکات 
پیروزی، بخشش خطاکاران است« و این اوج عزت پیروزمندانه است. 
اما این عفو، انقالبی بود، نه فقط از آن جهت که در فجر انقالب بود، بل به 
این دلیل که همه مالحظات بروکراتیک و دیپلماتیک را کنار گذاشت و 

بدون بیم از آزادی خطاکاران و فتنه دوباره خوارج و خارجی ها، تصمیم 
انقالبی و حکیمانه با منش پیامبرانه گرفته ش�د، همچنان که حضرت 
صادق می فرماید:»العفو عند القدرة من سنن المرس�لین و المتقین«، 
بخش�ش در عین قدرت، روش پیامبران و پرهیزکاران اس�ت«. عفو 
دهها هزار نف�ری متهمان و محکوم�ان ب�دون درج در پرونده، بیش 
از هرچیز نش�ان می دهد که نظام ب�ه ادعای خود درب�اره فریبکاری 
و نقشه کش�ی دش�من ب�اور دارد و محکوم�ان اخی�ر را خطاکارانی 
می دان�د که در ب�ازی تجزیه طلبی و ضد ملی دش�من ق�رار گرفتند.

  خبرگزاری ها با انتشار تصاویری از لحظات انتشار خبر عفو محکومان در زندان های کشور 
شادی آنان را به تصویر کشیدند 


