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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 
زيرساخت هاي كشور براي جلوگيري از تبديل شدن به يك كشور 
نمونه اسالمي بود و در بيان اين امر هم صراحت داشتند، اما شايد 
مهم ترين نقطه قوت نظام اس��المي در دوران پس��اجنگ را بتوان 
تبديل تجربيات و عبرت هاي جنگ تحميلي ب��ه ارزش افزوده اي 
دانست كه بتواند نظام اس��المي را در دوران پس از جنگ در برابر 
تهديدات و چالش هاي احتمالي و آشوب هاي داخلي واكسينه كرده 
و زمينه اي 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��ت وجو 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 مي توان اين گونه 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 يك سو در 
داخل به اصالح انگيزه ها پرداختند و همين امر سبب شد كه خيل 
عظيم جوانان ميهن اس��المي با هدف دفاع از اسالم و ارزش هاي 
انقالبي به صحنه بيايند و متأثر از آن فرهنگ ش��هادت و روحيات 
عاشورايي زنده شد و توان سخت افزاري و تجهيزات دشمن ديگر 
تاب مقابله با اين جوانان ايثارگر و شهادت طلب را نداشت و از سوي 
ديگر اين زمينه در ديگر مسلمانان ايجاد شد تا متأثر از الهام بخشي 
حركت انقالب اسالمي زمينه س��از حركت هايي باشند كه بيداري 

اسالمي جلوه اي از آن بود.
حضرت امام)ره( در پيام تاريخي شان در روزهاي پاياني سال 1367 
و در ش��رايطي كه برخ��ي از تحليل هاي مغرضانه تالش داش��تند 
ملت ايران را در دفاع مقدس خود شكس��ت خورده نش��ان دهند، 
مي فرماين��د: »هر روز در جنگ م��ا بركتي داش��ته ايم كه در همه 
صحنه ها از آن بهره جس��ته ايم، ما انقالبمان را در جنگ به جهان 
صادر نموديم، ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته ايم. ما 
در جنگ به اين نتيجه رسيده ايم 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 
قدرت ها و ابرقدرت ها ساليان س��ال  مي توان 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 مهم تر، 

استمرار روح انقالبي در پرتو جنگ تحقق يافت.« )1367/12/3(
اكنون و با گذر 28 سال از آن دوران به روشني مي توان پيش بيني هاي 
آن رهبر حكيم و فرزانه را در عرصه هاي مختلف محقق ش��ده ديد. 
اگرچه در دوران پساجنگ نيز دشمنان نظام اسالمي با شديد ترين 
تحريم ها، 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 درس ها و تجربيات است 
كه با هدايت هاي الهي و هوشمندانه رهبر معظم انقالب تجلي يافته 

است. گوشه اي از آثار آن را به شرح زير مي توان برشمرد:
1- اقتدار و توان نظامي كنوني نظام جمهوري اسالمي و آمادگي براي 
مواجهه با تهديدات دش��منان مرهون بهره گيري از تجربيات دوران 
دفاع مقدس، اصالح ساختارها و سازمان ها و تقويت و حفظ آمادگي 
براي مواجهه با تهديدات دشمنان است. در طول 28 ساله اخير، در 
بسياري از لحظات حس��اس تاريخي آمادگي نيروهاي مسلح براي 
مواجهه با تهديدات، عامل بازدارنده اي ب��راي عدم تحقق تهديدات 
دشمنان بود. مقام معظم رهبري در ديدار اخير شركت كنندگان در 
همايش فرماندهان س��پاه، تنها عامل رفع تهديد را »اقتدار دفاعي و 
نظامي« و ايجاد »رعب و ترس در دشمن« دانسته اند كه اين هر دو 

محصول حفظ و روزآمدي تجربيات دوران دفاع مقدس است.
2- اجماع 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 28 ساله 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 كم نظيري 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.
3- طراحي و عملياتي س��ازي اس��تراتژي بازدارندگ��ي مبتني بر 
ظرفيت هاي دروني و س��الح هاي متعارف يكي ديگر از جلوه هاي 
مديريت و هدايت رهبري واليت فقيه در نيروهاي مسلح ايران است. 
در شرايطي كه پس از جنگ جهاني دوم تنها دستيابي به بمب اتمي 
مي توانست براي يك كشور قدرت بازدارندگي ايجاد كند، اما نظام 
اسالمي اين باور را تغيير داد و ايران متكي بر سالح هاي متعارف و 
البته با اتكا به تجربيات دفاع مقدس و ايمان و اعتقاد نيروهاي مسلح 

خود توانسته است به اين سطح بازدارندگي برسد.
4- اما ش��ايد مهم ترين جلوه اي��ن عرصه توان انتق��ال ارزش هاي 
دفاع مقدس به نسل هاي جديد اس��ت، چراكه بعد از پايان جنگ، 
تمركز دش��منان نظام اس��المي بر جنگ نرم و تهاجم فرهنگي با 
هدف اس��تحاله مردم ايران و دور نگه داش��تن آنها از اين ارزش ها 
بود كه اگرچه متأثر از تأثير شبكه هاي ماهواره اي و مجازي دشمن 
آسيب هاي جدي بر بخش��ي از آحاد جامعه ايراني وارد شده است، 
ولي در نقطه مقابل نظام اسالمي توانسته با حفظ و انتقال ارزش ها 
به نس��ل هاي جديد عماًل اين توطئه دش��منان را نيز خنثي كند، 
دستاوردهاي ايران در حمايت از سرپنجه هاي 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��المي و ديگر 
كشورهاي مسلمان به رغم گذشت بيش از 28 سال از دوران دفاع 

مقدس است.
مقام معظم رهب��ري در همين زمين��ه در بيان وظاي��ف نيروهاي 
انقالب در حفظ دستاوردها و ارزش هاي دفاع مقدس مي فرمايند: 
»مي خواهم 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 مي فرمايند:  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 
درخشان تر بدانيم كه واقعاً نيز همين است، بنده هيچ حادثه اي را 
نمي شناسم 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 400 سال چنين اثري را به جا نهاده، 
چرا فكر نكنيم كه جنگ هش��ت س��اله ما مي تواند براي سال هاي 

متمادي در داخل جامعه منشأ اثر باشد؟

عباس حاجي نجاري
      ايرنا: دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي با اشاره به تجربه و عملكرد اصولگرايان 
در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بر ضرورت ائتالف اصولگرايان با 

محوريت روحانيت براي حضور در انتخابات سال 1396 تأكيد كرد. 
     ايسنا: خط توليد موشك ذوالفقار كه 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 مي شود. 
     تس�نيم: نماز جمع��ه اين هفت��ه تهران ب��ه  امامت حجت االس��الم

 كاظم صديقي اقامه مي شود.  
بدعهدي غربي ها در برجام

 محور مذاكرات 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 
سال هاي گذشته رؤساي جمهور ايران همواره 
در روز دوم اين اجالس سخنراني مي کردند و 
حاال در حالي س�خنراني رئيس جمهور به روز 
سوم مجمع موکول ش�ده که به نظر مي رسد، 
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 رئيس جمهور، 
مالقات هاي مختلفي را با مقامات كشورهاي دنيا 
براي حس��ن روحاني تدارك ديدند تا وي از اين 
فرصت براي حل مشكالت موجود بر سر راه اجراي 

برجام به ويژه در حوزه بانكي بهره ببرد.  
    رهب�ران اروپا بايد ب�ه بانک ها و بيمه ها 

براي همکاري اطمينان دهند
بر اين اساس، حجت االس��الم روحاني در ديدار 
فرانسوا اوالند، رئيس جمهور فرانسه گفت: نبايد 
اجازه داد دستاوردهاي برجام تضعيف شود و همه 
طرفين عالوه بر پايبندي، اعضا را به اجراي كامل 

تعهدات خود يادآور شوند. 
دكتر روحان��ي با تأكيد بر اينك��ه ايفاي تعهدات 
موجب پايداري توافق خواهد بود، اظهار داشت: 
اينكه در مسير اجراي توافق، كشوري بخواهد با 
ايجاد محدوديت هاي غيرسازنده در مسير اجراي 
توافقات، خواسته هاي خود را فرامرزي كند، قابل 

قبول نيست. 
رئيس جمه��وري با بي��ان اينكه پ��س از دوران 
طوالني مدت مذاكره، ملت ها و ش��ركت هاي ما و 
منطقه بايد از فوايد برجام منتفع شوند، گفت: در 
اين مس��ير رهبران اروپا بايد به بانك ها و بيمه ها 

براي همكاري مالي تضمين و اطمينان دهند. 
دكتر روحاني در بخش ديگري از سخنان خود به 
موضوع تروريسم و اهميت وحدت همه كشورها 
در مبارزه با اين معضل جهاني اشاره و تصريح كرد: 
تروريست هاي خشن و بي رحمي كه منطقه ما را 
ناامن كرده اند س��اير نقاط جهان را هم مي توانند 
ناامن كنند و ايران اسالمي آماده همكاري بيشتر 
با اروپا به ويژه فرانس��ه درمبارزه با تروريس��م و 

افراطي گري است. 
رئيس جمهوري اظهار داش��ت: ايران اسالمي به 
عنوان يك��ي از بزرگ ترين قربانيان تروريس��م، 
براي مبارزه با اين معضل جهاني، آماده است و در 
همين راستا به درخواست دولت هاي منطقه براي 

مبارزه با تروريسم پاسخ مثبت داده است. 
دكتر روحاني به تحوالت س��وريه، ع��راق، يمن 
و لبنان اش��اره كرد و گفت: در سوريه مشكالت 
تنها بايد از طريق سياس��ي حل و فصل ش��ود و 
مبارزه با تروريس��م، آتش بس پايدار، بازگش��ت 
آوارگان و كمك هاي انسان دوستانه اولويت هاي 

اصلي هستند. 
رئيس جمهور گفت: در ع��راق بايد دولت و مردم 
اين كش��ور را براي پيروزي كامل بر تروريست ها 
ياري داد و در يمن نيز كه با بمباران هاي پي در پي 
عماًل به يك ويرانه تبديل شده، از اروپا و فرانسه 
انتظار مي رود كه براي بازگشت آرامش به مردم 

اين كشور كمك كنند. 

فرانسوا اوالند، رئيس جمهوري فرانسه نيز در اين 
ديدار بر توسعه همكاري هاي تهران - پاريس در 
همه عرصه ها تأكيد كرد و گف��ت: بايد از فرصت 
برجام براي توسعه هرچه بيشتر روابط به نفع دو 
ملت بهره گرفت و به تعهداتي كه از س��وي اعضا 

توافق شده، به طور كامل پايبند بود. 
     اراده تهران و آنکارا براي حل بحران هاي 

منطقه اي
رئيس جمه��ور همچنين در دي��دار رجب طيب 
اردوغان رئيس جمهوري تركيه با تأكيد بر اينكه 
ايران در همه مراحل دوست و برادر و كنار تركيه 
خواهد بود، گفت: آماده ايم تا روابط خود را با آنكارا 
در همه بخش ها از حم��ل و نقل، صنعت و انرژي 

توسعه دهيم. 
حجت االسالم روحاني اظهارداشت: دولت و ملت 
تركيه را برادر خود مي دانيم و اراده تهران، تقويت 

روابط با آنكارا در تمامي زمينه هاست. 
 رئيس جمه��وري با بيان اينك��ه كودتا در تركيه 
را در ادامه سلس��له حوادثي مي بينيم كه برخي 
قدرت ها عليه منطقه ما طراحي كرده اند، گفت: 
ترديدي نداريم كه با تالش مش��ترك مي توانيم 
جلوي مس��يري را كه دش��من عليه ما طراحي 
كرده اس��ت، س��د كنيم.    رجب طيب اردوغان، 
رئيس جمه��ور تركيه ني��ز در اين دي��دار، برنده 
اختالف و ناامني هاي منطقه را دش��منان جهان 
اسالم دانست و با بيان اينكه ديگران قادر به حل 
مشكالت منطقه نيس��تند، اظهار داشت: ايران و 
تركيه دو كشور اسالمي و بزرگ منطقه هستند 
و با همكاري مي توانند در روند مبارزه با بحران ها 
و ايجاد ثبات در منطقه و از جمله سوريه و عراق 

نقش تعيين كننده اي داشته باشند. 

    بهره مندي ايران از فضاي مثبت اقتصادي 
جزو تعهدات برجام است

رئيس جمهوري در ديدار با نخس��ت وزير بريتانيا 
نيز برنامه جامع اقدام مشترك)برجام( را تحولي 
بزرگ، نمادي براي حل اختالفات و پايه اي براي 
همكاري ها دانست و تأكيد كرد كه همه طرف ها 
بايد به اجراي دقي��ق و به هنگام تعهدات خود در 

برجام پايبند باشند. 
حس��ن روحاني تصريح كرد: ايران به طور كامل 
به تعهدات خود عمل ك��رده و تا زماني كه طرف 
مقابل به تعهداتش پايبند باش��د، م��ا هم پايبند 

خواهيم بود. 
دكتر روحاني، بهره من��دي ايران از فضاي مثبت 
اقتصادي را جزو تعهدات برجام برشمرد و اظهار 
داشت: تا برخي مش��كالت فني در زمينه بانك و 
بيمه حل نش��ود، تعهدات طرف مقابل به انجام 
نرس��يده و دولت هاي اروپايي بايد به بانك هاي 
بزرگ براي همكاري با اي��ران اطمينان دهند و 
لندن مي تواند قدم اصلي را در اين زمينه بردارد. 

 خانم »ترزا مي«، نخست وزير بريتانيا هم در اين 
ديدار با ابراز خرسندي از توسعه روابط دو كشور 
در عرصه هاي سياسي و اقتصادي طي سال هاي 
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 اينك��ه براي حل مش��كالت بانكي و 
بيمه اي و بهره من��دي اطمينان بخ��ش ايران از 
فرصت هاي اقتصادي در حال هماهنگي با طرفين 
برجام براي اقدامات الزم هس��تيم، تصريح كرد: 
بريتاني��ا يك هيئ��ت بانكي را ب��راي مذاكرات و 
همكاري هاي فني با بانك مرك��زي ايران راهي 

تهران مي كند. 
     رهبران اروپا بايد تضمين بدهند 

روحاني در ديدار نخس��ت وزير ايتالي��ا نيز اعالم 
كرد كه ايتاليا اين فرصت را در دوره پس��ابرجام 
در اختيار دارد كه بار ديگر به نخس��تين شريك 
و همكار اقتصادي و تجاري ايران در اروپا تبديل 

شود.
  رئيس جمهوري به موضوع برجام اش��اره كرد و 
با تأكيد براينكه مطابق برجام طرفين متعهد به 
تأمين فضاي الزم ب��راي فعاليت اقتصادي ايران 
هس��تند، گفت: طرفين بايد به استحكام برجام 
پايبند باشند و استحكام برجام مي تواند پايه اي 

نيز براي افزايش صلح و ثبات منطقه باشد. 
دكتر روحاني با بيان اينكه رهب��ران اروپا بايد به 
بانك ها و بيمه ها براي هم��كاري مالي تضمين و 
اطمينان دهند، تصريح كرد: ملت ها و شركت هاي 

ما و منطقه بايد از فوايد برجام منتفع شوند. 
نخس��ت وزير ايتاليا ني��ز در اين دي��دار با تأكيد 
بر اينك��ه رم با هيج��ان به دنب��ال تقويت روابط 
همه جانبه با تهران است، گفت: ما براي هر اقدامي 

در جهت استحكام روابط اقتصادي آماده ايم. 
متئو رنتزي با اشاره به اعزام يك هيئت بلندپايه 
ايتاليا به تهران طي ماه هاي آينده تأكيد كرد: در 
بحث روابط بانكي، بيمه دولتي ساچه ايتاليا آماده 

ارائه تضمين هاي الزم است. 

 آيت اهلل مکارم شيرازي:
هر جا قتل و ويراني هست

 پاي عربستان در ميان است
و  جعل�ي  مذهب�ي  را  وهابي�ت  مکارم ش�يرازي  آي�ت اهلل 
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�عودي ها و وهابي�ت خبي�ث ني�ز در ميان اس�ت. 
به گزارش رس��ا، حضرت  آيت اهلل مكارم ش��يرازي صبح ديروز در جلس��ه 
درس خارج خود در مسجد اعظم قم با بيان روايت اخالقي از نهج الفصاحه 
تصريح كرد: خيانت، سرقت، شرب خمر و زنا چهار گناه كبيره اي است كه 
به فرموده پيامبر اكرم اگر حتي يكي از آنها هم وارد خانه اي شود آن خانه 
ويران و بركات از آن برچيده مي شود. وي بيان كرد: متأسفانه دنياي امروز به 
هر چهار گناه مذكور مبتالست، چه خيانت هايي در دنيا وجود دارد، بحث 
درآمدهاي شبكه هاي هرمي، پولشويي و امثال آن، با شگردهاي مختلف چه 

كالهبرداري هايي مي كنند. 
آيت اهلل مكارم شيرازي افزود: ديگر مفاسد و انحرافات اخالقي و جنسي نيز 
در جهان بيداد مي كند و متأسفانه در فضاي مجازي و شبكه هاي مجازي 
نيز آن را تبليغ مي كنند كه انسان حتي از بيان آن شرم مي كند. وي تأكيد 
كرد: بيشترين ثروت هاي دنيا در جهت ساخت سالح هاي مخرب مصرف 
مي شود، در دنيايي كه اين همه منابع وجود دارد متأسفانه فقيران بسياري 
وجود دارند و در س��ال ميليون ها نفر بر اثر گرسنگي در جهان مي ميرند، 
چقدر انس��ان در اين دنيا به دليل فقر از تحصيل باز مي ماند و چقدر بر اثر 
فقر موفق به درمان بيماري خود نمي شود. آيت اهلل مكارم شيرازي با انتقاد از 
حكام سعودي بيان داشت: عربستان سعودي خبيث درآمدهاي نفتي را در 
جهت تخريب بالد اسالمي به كار مي گيرد، اگر اينها در جهت عمران به كار 
گرفته شود چه اتفاقي مي افتد؟ اين مرجع تقليد، وهابيت را مذهبي جعلي 
و انحرافي توصيف كرد و تعليمات محمدبن عبدالوهاب را منشأ بسياري از 

مشكالت كنوني 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 
صلح طلب�ي ب�وده و هس�تيم، تصري�ح ک�رد: ام�ا اي�ن ب�ه معناي 
ظلم پذيري 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 كه در خانه هنرمندان ايران برپا شده است، اعالم كرد. وي افزود: 
بايد اهالي فرهنگ و هنر با استفاده از ابزارهاي مختلف و ظرفيت هاي اين 
حوزه موضوع مهم صلح پذير بودن و عدم ظلم پذيري ملت ايران را در آثار 
خود مورد توجه و اهتمام قرار دهند. دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور پس 
از رونمايي و اجراي اركستر و گروه كر خانه هنرمندان ايران از دو نمايشگاه 
هنر براي صلح و نمايشگاه آثار هنرمندان جانباز و ايثارگر در خانه هنرمندان 
ايران بازديد كرد. شمخاني تأكيد كرد: ما هيچ گاه قصد تجاوز نداشته ايم، 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 كردن در هر حالي نياز است. 

ذوالنوري خبر داد
 FATF بررسي ابعاد امنيتي

در كميسيون امنيت ملي مجلس
خارج�ي  سياس�ت  و  مل�ي  امني�ت  کميس�يون  عض�و   
FATF و قرارداده�اي  امنيت�ي  ابع�اد  از بررس�ي  مجل�س 
داد.  خب�ر  کميس�يون  اي�ن  جلس�ات  در  نفت�ي  جدي�د 
حجت االس��الم مجتبي ذوالنوري، نماينده مردم قم در مجلس ش��وراي 
اس��المي در گفت وگو با فارس گف��ت: ابعاد امنيت��ي FATF كه متوجه 
نيروهاي مسلح به كشورمان مي شود در جلسه كميسيون امنيت ملي مورد 
بررسي قرار مي گيرد و با آن برخورد خواهد شد. وي افزود: همچنين موضوع 
قراردادهاي نفتي مسئله ديگري است كه در بعد امنيتي آن مورد توجه است 
و در كميسيون پيرامون آن بحث و بررسي هاي الزم انجام مي شود. عضو 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان خاطرنشان كرد: 
بعضي از اعضاي كميسيون بر اين اعتقادند كه موضوعات فوق الذكر به ويژه 
در بحث FATF موضوع با حضور وزراي اطالعات و اقتصاد مورد بررسي قرار 
گيرد كه در خصوص اين موضوع در اولين جلسه كميسيون در هفته آينده 

تصميم گيري خواهد شد. 

عضو جامعه روحانيت مبارز:
دل بستن به آن سوي مرزها اقتدار نمي آورد

پافش�اري  س�پاه  فرمانده�ان  جم�ع  در  رهب�ري  س�خنان 
برخ�ي  ک�ه  ب�ود  اس�المي  انق�الب  محک�م  مواض�ع  ب�ر 
ام�روز ب�ه دنب�ال کمرن�گ ک�ردن اي�ن مواض�ع هس�تند. 
حجت االسالم محمدتقي رهبر، عضو جامعه روحانيت مبارز در گفت وگو 
با مهر، با اشاره به فرمايشات اخير رهبر معظم انقالب در جمع فرماندهان 
سپاه اظهار داشت: فرمايشات رهبر انقالب پاسخي قاطع و محكم به آنهايي 
بود كه مدعي هستند ما نيازي به تجهيزات نظامي نداريم، چراكه اينگونه 
اظهارات نشان از ساده انگاري است. وي افزود: آنهايي كه دل به مذاكرات 
خوش كردند و نيروي نظامي ما را ناديده گرفته و مقاومت را بيهوده قلمداد 
مي كنند، بايد بدانند امريكا هرگز قابل اعتماد نبوده و اگر امروز سايه جنگ 
از سر كشور و ملت ما دور اس��ت به خاطر همين نيروهاي نظامي و خط 
مقاومت است. عضو مجمع نمايندگان ادوار مجلس تصريح كرد: بسياري 
از كشورهاي بزرگ دنيا كه امروز توانستند به غول هاي اقتصادي تبديل 
شوند، كساني هستند كه هرگز از ساخت و تجهيز امكانات نظامي غفلت 
نكردند؛ سياست و اقتدار نظام جمهوري اسالمي ايران نيز به اين است كه 
ما به خودمان اتكا داشته باش��يم و به جاي دل بستن به آن سوي مرزها 

توانمندي هاي خود را تقويت كنيم. 

۶ مهر با محور انتخابات برگزار مي شود
نشست اصولگرايان با آيت اهلل موحدي كرماني 
مجل�س  اصولگ�راي  نماين�دگان  هم انديش�ي  نشس�ت 
ش�وراي اس�المي به منظور جمع بن�دي درباره مس�ائل سياس�ي 
به وي�ژه انتخابات ۹۶ سه ش�نبه شش�م مهرم�اه برگزار مي ش�ود. 
به گزارش تسنيم، محوريت نشست اصولگرايان مجلس كه تاكنون چندين بار 
نيز برگزار شده با جامعه روحانيت مبارز است. در اين نشست هم انديشي آيت اهلل 

موحدي كرماني، دبيركل جامعه روحانيت مبارز سخنراني خواهد كرد. 

 تقاضاهاي مقامات غربي در سفر روحاني به نيويورک

حربه حقوق بشري غرب به كمك جاسوسان آمد
 اي�ن روزه�ا حس�ن روحان�ي، رئيس جمهور 
اسالمي ايران در حال تجربه آخرين سفر خود 
به مقر سازمان ملل متحد در نيويورک است. 
ديدار با رؤساي جمهور کشورهاي مختلف دنيا 
و البته سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل 
مهم ترين بخش س�فر وي محسوب مي شود.

روحاني ديدارهاي ديگري هم خواهد داش��ت كه 
بخش��ي از آن روتين و همانند س��ال هاي گذشته 
است. در اين ميان گروهي از شهروندان كشورهاي 
غربي تالش مي كنند ديداري با حس��ن روحاني، 
رئيس جمهور اسالمي ايران داشته باشند كه البته 
چندان دور از انگيزه هاي سياسي نيست. روزنامه 
امريكايي واشنگتن پست در گزارشي به بررسي اين 
درخواست ها پرداخته و نوشته است: خويشاوندان 
زندانيان غربي در تهران، در تالش هستند با »حسن 
روحاني«، رئيس جمهور ايران در حاش��يه مجمع 
عمومي سازمان ملل مالقات و البي كنند و خواستار 

آزادي آنها شوند.
طبق اين گزارش، خان��واده يكي از زندانيان براي 
س��ومين بار اس��ت كه از لندن به مجمع عمومي 
س��ازمان ملل رفته ت��ا خواس��تار آزادي »كمال 
فروغي« شود. سال گذش��ته نيز كامران فروغي 
موفق شد در ضيافت ش��ام حسن روحاني حاضر 
شود و از او تقاضا كند كه به آزادي پدرش از زندان 
كمك كند. در كنار اين گروه ديگري از خانواده هاي 
زندانيان غربي كه در ايران دستگير شده اند نيز در 
حال البي كردن با رئيس جمهوري ايران هستند 
تا براي آزادي خانواده هاي شان 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��ده اند، نكته  تازه اي 
نيست. بسياري از كشورهاي غربي در طول دوران 
محكوميت ش��هروندان دوتابعيتي خود با اصليت 

غرب��ي از راه هاي مختل��ف اقدام��ات گوناگوني را 
آزموده اند. مهم ترين مسيري كه در اين باره آزموده 
شده گفت و گو با مقامات وزارت امور خارجه ايران در 
جريان سفرهاي غربي و مذاكرات دوجانبه است، 
به عنوان نمونه مقام��ات بريتانيايي كه هم اكنون 
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 كرده اند. 
ديويد كامرون، نخس��ت وزير بريتانيا طي نامه اي 
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 بي گناهاني در بند 

داده شوند. 
    فعالي�ت مذهبي ي�ا اقدام�ات تخريبي 

امنيتي 
شايد روشن ترين 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 امريكايي ه��ا يك فعال مذهب��ي بي گناه بود 
كه به داليل واه��ي به زندان محكوم ش��ده بود. از 
نگاه امريكايي ها تنها دليل زنداني شدن عابديني 
مس��يحي ش��دن وي بود. از اين رو مهم ترين خط 
تبليغي كه در اين باره دنبال مي ش��د، تالش ايران 
براي سركوب آزادي مذهبي بود و تنها چيزي كه 
مورد اشاره قرار نمي گرفت، اتهامات امنيتي عابديني 
بود. در اين ميان نهادهاي حقوق بش��ر غربي نيز با 
تالش هاي تبليغاتي امريكايي ها هم راستا مي شدند. 
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:  در حالي كه مقامات ايراني به كشيش عابديني 
اجازه دادند تا س��وار هواپيما ش��ود و اين مصيبت 
وحشتناك 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 نگه  مي دارند. اين بازداش��ت ها به روشني نه 
تنها ناقض تعهدات ايران تحت قوانين بين المللي 
است، بلكه ناقض قانون اساسي خود كشور ايران نيز 
است. احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل نيز 
در مقاطع مختلف دستگيري عابديني و همچنين 
جيسون رضاييان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست 
در تهران را تالش براي محدود كردن رسانه ها در 
ايران عنوان كرد. در اين ميان به نظر مي رسد همين 
فرمول براي ساير زندانيان امنيتي غرب در ايران نيز 

به كار گرفته شده است. 
    مادر يا جاسوس 

در گزارش��ي كه راديو فردا در گفت و گ��و با دانيل 
رادكليف، همسر نازنين زاغري منتشر كرده، همسر 
وي با اشاره به اينكه س��اغري تنها يك مادر است، 
مي گويد: من حدود دو هفته پيش كه حكم او اعالم 
ش��د، با او صحبت كردم و خ��ب او خيلي غمگين 
بود، چراكه نمي تواند گابريال را ببيند و يك پنجم 
زندگي فرزندمان را در زندان ب��وده، اما او در عين 
حال عصباني بود و اين اولين بار در اين ش��ش ماه 
بود كه من مي شنيدم او عصباني است و من آن را 
نشانه اي مثبت ديدم. وي در بخشي ديگر از سخنان 
خود با اشاره به اينكه مقامات بريتانيايي شخصاً براي 
آزادي وي وس��اطت كرده اند، مي گويد: يك بار هم 
كه ترزا مي  و حسن روحاني، حدود يك ماه پيش 
تلفني گفت وگو كردند و ت��ا آنجايي كه 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 كه مرحل��ه تجديدنظر عادالنه انجام 
شود و تمام اين اتهامات رفع شوند و نازنين بتواند 
هرچه زودتر به خانه اش بازگردد. البته تالش براي 
پروپاگانداي رسانه اي در اين موضوع بار اول نيست 
كه اتفاق مي افتد و در موضوع سعيد عابديني نيز 
رس��انه هاي غربي تالش مي كردند در گفت و گو با 
خانواده وي، آنها را نگران و بي تاب آزادي عابديني 
نش��ان دهند. البته بماند اينكه بالفاصله همس��ر 
عابديني پس از آزادي وي دادخواست طالق خود را 

تقديم دادگاه كرد. 
    سکوت نهادهاي حقوق بشر بين المللي 

تالش غربي ها ب��راي مظلوم نمايي و اس��تفاده از 
ابزار حقوق بش��ر براي آزادي زندانيان امنيتي در 
حالي اس��ت كه هم اكنون چندين ايراني به جرائم 
مختلف از جمله دور زدن تحريم ها در زندان هاي 
امريكا محبوس هستند. بس��ياري از اين ايرانيان 
در خصوص اتهامات انتسابي خود اظهار بي گناهي 
مي كنند، اما كوچك ترين توجهي به درخواست هاي 
آنان نمي شود. نهادهاي حقوق بشر غربي كه درباره 
زندانيان غربي در ايران اعتراض مي كنند، در مورد 
وضعيت زندانيان ايراني كامالً سكوت كرده اند. آيا در 
چنين شرايطي توجيهي وجود دارد كه بتوان نگراني 
رس��انه هاي 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 
امريكايي ها 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 
تحريم هاي حقوق بشر اين قضيه پايان يافت. اين 
تجربه مي تواند به عنوان يك تجربه در مقابل خانواده 

جاسوسان غربي در ايران قرار بگيرد. 

 مهدي پورصفا
   تحليل

جعفر تکبيري
   گزارش یک


