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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

آن سوی اتفاق

اگـر بگوییـم تمامـی انسـان ها بـه نوعـی در انتظـار
بـروز شـرایط بهتـر بـه سـر می برنـد سـخنی بـه
گزافـه نگفته ایـم چرا کـه انتظـار زاییـده ی نارضایتی
از وضعیـت موجـود اسـت و در ایـن روزگار وانفسـا
کیسـت کـه از آنچه بـر او و سـایر انسـان ها می گذرد
راضـی باشـد .تنهـا تفاوت منتظـران سـاکن روی این
کـره ی خاکـی از غـرب تا شـرق جهان در کـم و کیف
انتظـار آنهاسـت .هیچ سـرزمینی نیسـت کـه اثری از
بی عدالتـی و ظلـم در آن نباشـد.
بت پرسـتی کمـاکان رواج دارد بـا ایـن تفـاوت کـه
مرده هـا و انسـان ها جـای بت هـای سـنگی و چوبـی
را گرفته انـد .پایـان بردگی دروغی شـاخدار اسـت که
هیـچ عاقلـی آن را بـاور نمی کنـد زیرا اگر چـه بردگی
در هیـچ قانـون مدونـی مـورد تایید قـرار نگرفتـه اما
آثـار وجـودی آن را در هـر جایـی می تـوان یافـت .از
کسـی که ایمانـش را برده ی خود سـاخته و وسـیله ی
درآمدزایـی قـرار داده تـا کسـی کـه تن فروشـان را
بـرده وار از جایـی به جایـی دیگر منتقـل می کند ،تا آن
کـه مـردم را برده و مطیـع خویش می خواهد تا کسـی
کـه تصـور می کنـد فرزندانـش بایـد غلام حلقـه به
گـوش او باشـند و حتی کشـورهایی که دم از توسـعه
یافتگـی فرهنگـی می زننـد امـا سـاکنان برخـی از
کشـورها را برده ی خـود می دانند .در واقـع ما در عصر
جاهلیـت مدرن زندگـی می کنیم و اغلـب گرفتار چیزی
هسـتیم کـه از آن می گریزیم .به همیـن دلیل راحتی را
فـدای راحتی مـی کنیـم و از ترس مرگ به خودکشـی
تـن می دهیـم و در حالی کـه از رفتار و افـکار خود بت
سـاخته ایم ،بت پرسـتی را بـه سـخره مـی گیریم.
از ایـن رو هیـچ انسـانی نیسـت کـه نیازمنـد
نجات دهنـده ای نباشـد .گاه بـه نظر می رسـد کسـی
بایـد بیایـد تا عـده ای پـر مدعـا را از چنـگال مخوف
باورهـای ویرانگـر و آمیختـه بـه انواع خرافـات نجات
د هد .
وقتـی وضعیت اسـفبار انسـان ها را مشـاهده می کنیم
کـه بـرای برقـراری صلـح می جنگنـد ،با هـدف ایجاد
امنیـت یکدیگـر را تهدیـد می کننـد و با هـدف مبارزه
بـا فسـاد مرتکـب جنایـت می شـوند ،ضـرورت ظهور
منجـی و بـه مـوازات آن ضـرورت فرهنـگ همراهی با
منجـی را درک می کنیم.
ایـن که آیا برخـی تغییـرات پیش از ظهـور منجی رخ
خواهـد داد یـا هـر تغییـری به منـوط به ظهـور منجی
اسـت انسـان ها را بـه دو گـروه کاملا متفـاوت و بـه
تعبیـری دیگـر هوشـیار و سـاده لوح در بحـث کـم و
کیـف ظهـور منجـی تقسـیم می کنـد .در همین راسـتا
واگـذاری تمامـی مسـئولیت ایجـاد تغییـر بـر دوش
شـخص منجـی یا ایـن کـه امر اصلاح جهـان بدون
همراهـی گروه هـای موثر انسـانی امکان پذیر نباشـد
نیـز مـورد اختالف اسـت.
عـده ای می گوینـد :کسـی خواهـد آمـد که مسـئولیت
مبـارزه بـا تمامـی ظالمـان را بـر عهـده می گیـرد و
توانایی هـای شـگرفی دارد کـه بـر اسـاس آن ظـرف
مدتـی کوتـاه دنیـا را از ایـن رو بـه آن رو می کنـد و
همـه ی بـدکاران از دزدان و متجـاوزان و قاتلان و
محتکـران و جنایتـکاران بایـد در انتظـار مجازاتـی
سـنگین باشـند بـدون ایـن کـه توضیـح بدهنـد اگـر
چنیـن چیزی بـدون همراهی یـاران صـادق ممکن بود
چـرا پیامبـران ایـن گونـه عمـل نکردند.
بـه باور عـده ای دیگر نجـات بخش تنها بـرای نجات
قومـی خـاص ظهـور می کنـد و هـوای عـده ای خاص
را دارد بـدون ایـن کـه توضیـح بدهند دسـتاورد چنین
نجات بخشـی بـرای بشـریت چه خواهـد بود.
عـده ای دیگـر متوهمانـه تصـور مـی کننـد منجـی
سالهاسـت ظهـور کـرده امـا به این پرسـش پاسـخ
نمی دهنـد که پـس از ظهور منجـی چه اتفاقـی افتاده
کـه توجیـه کننـده ی فلسـفه ی ظهور باشـد!
عـده ای می گوینـد چـون منجـی زمانی ظهـور می کند
کـه جامعـه ی بشـری در اوج اسـتیصال و ظلـم و
بدبختـی باشـد بنابراین منتظـران ظهور بایـد با دامن
زدن بـه آشـفتگی ها و در خـوش بینانه تریـن حالـت
بی تفاوتـی و صبـر نسـبت بـه سـتمگری ها ،زمینـه
سـاز ظهـور باشـند .در حالـی کـه بـر اسـاس برخـی
آموزه هـای دینـی منتظـران ظهـور مصلـح بایـد خـود
صالح باشـند!
عـده ای هر حادثه و رویـدادی را نشـانه ی ظهور تلقی
می کننـد و بـه گونـه ای اظهـار فضـل و نظرپراکنـی
می کننـد کـه گویـی زمـان و مـکان دقیـق ظهـور را
می داننـد و خداونـد در ایـن گونه موارد بـا آنها رایزنی
می کند.
دلمشـغولی عـده ای دیگـر دسـته بندی دوسـتان و
دشـمنان منجـی موعـود اسـت .ایـن عـده تلاش
می کننـد بـا پیشـداوری پیرامـون سـمت و سـوی
رفتارهـا و دیدگاه هـای رایـج ،انسـان ها را در دو قطب
مخالـف روبـروی یکدیگـر قـرار دهنـد در حالـی کـه
بـر اسـاس آموزه هـای اصیـل دینی هـر انسـانی این
قابلیـت را دارد کـه در هـر لحظـه تغییـر موقعیت دهد.
بـه هـر تقدیـر ،تردیـدی نیسـت کـه نجات بخشـی
هسـت چـرا کـه بـدون اصلاح ناراسـتی ها و
بی عدالتی هـا تمـدن انسـانی کـه فـی نفسـه قابلیت
رشـد و کمـال دارد چیـزی کـم خواهـد داشـت.
ایـن قابلیـت روزی بایـد بـه منصـه ی ظهـور برسـد
یعنـی ایـن که انسـان ها در سـایه ی ارتباطـی فراگیر
بـه هم نزدیک شـوند و زمینه سـاز ایجـاد اصالحات و
تغییرات اساسـی شـوند .در اغلب کتاب های آسـمانی
نیـز اشـارات تلویحـی زیادی بـه موضوع ظهـور برای
قـرار گرفتـن هر چیـزی در جای خود شـده اسـت اما
از آنجایـی کـه خداوند سرنوشـت هیچ قومـی را تغییر
نمی دهـد مگـر ایـن که آنهـا تغییـر را از درون خویش
آغـاز کننـد بـه نظـر نمی رسـد که منجـی وعـده داده
اد امه د  ر ستون روبرو
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تشکیالت خودگردان:

رئیسجمهور:

ارتش همواره فداکاری کرده است
رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه رشــادتهای
ارتــش در طــول ســالهای پــس از انقــاب
اســامی    ایران تاکنــون گفــت :در طــول ایــن
 ۴۰ســال ارتــش همــواره در کنــار والیــت و
مــردم و بــرای پاســداری از تمامیــت ارضــی
و اســتقالل کشــور و نظــام بــوده و در ایــن
مســیر فــداکاری کــرده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام
والمســلمین حســن روحانــی ،صبــح دیــروز
در مراســم رژه ســالروز ارتــش اســامی    طی
ســخنانی بــا تبریــک چهــل و یکمیــن ســالگرد
ارتــش جمهــوری اســامی    ایران ،اظهــار
کــرد :ارتــش جمهــوری اســامی    ایران
نقــش بســیار ارزشــمندی در پیــروزی انقــاب
اســامی    قبل از پیــروزی ایــن انقــاب و ۲۲
بهمــن داشــته اســت.
وی افــزود :آن زمــان کــه دولــت جائــر وقــت
فرودگاههــای کشــور را در اوایــل بهمــن مــاه
بــر روی پــرواز انقــاب و بازگشــت امــام
بزرگــوار بســت  ،ایــن هوانیــروز اصفهــان
بــود کــه اعــام کــرد بــا تمــام تــوان فــرودگاه
را بــاز نگــه می    داریــم و از بازگشــت امــام
خمینــی (ره) اســتقبال میکنیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه «ایــن پرســنل
نیــروی ارتــش بــود کــه در روزهــای انقــاب
در حالــی کــه امــام خمینــی (ره) بازگشــت و
مــردم آمــاده تصــرف آخریــن ســنگرهای
رژیــم ســابق بــود در کنــار مــردم ایســتادگی
کــرد» ،گف ـت :ارتــش نقــش ارزشــمند خــود
را در پیــروزی انقــاب ایفــا کــرد و از زمــان
آغــاز شــکلگیری جمهــوری اســامی    ایران
همــواره مــورد توجــه امــام بزرگــوار مــا قــرار
داشــت .پیــش از پیــروزی هــم اگــر بــه
ســخنرانی امــام مراجعــه کنیــم .می    بینیــم
کــه امــام بــرای عــزت نیروهــای مســلح
کشــور احتــرام خاصــی قائــل اســت.
رییسجمهــور بــا تاکیــد بــر ایــن کــه «بعــد از

پیــروزی انقــاب و اعــام " ۱۲فروردیــن" بــه
نــام "روز جمهــوری اســامی    ایران " روزی
کــه از ســوی امــام خمینــی (ره) نامگــذاری
شــد  ۲۹فروردیــن بــه عنــوان "روز ارتــش"

هســتند و عــزت خــود را از ملــت میداننــد و
ملــت نیــز اســتقالل خــود را در کنــار نیروهــای
مســلح میبینــد .مــن در ایــام ســختی کــه در
روزهــای اخیــر پیــش روی بخشــی از مــردم

بــود» ،در ایــن بــاره اظهــار کــرد ۴۰ :ســال
از ایــن روز می    گــذرد و در طــول ایــن ۴۰
ســال همــواره ارتــش در کنــار والیــت و مــردم
و بــرای پاســداری از تمامیــت ارضــی کشــور
فــداکاری کــرده اســت .امــروز هــم می    بینیــم
در بــای ســیل در بســیاری از اســتانهای
کشــورمان از آنجــا کــه مــردم نیــاز بــه کمــک
دارنــد ارتــش  ،ســپاه و بســیج در کنــار مــردم
هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه «ارتــش ایــن
روزهــا در کنــار مــردم بــوده و مثــل افــراد
عــادی جامعــه بــدون ایــن کــه شــانیت و
مقــام و منزلــت خــود را در نظــر بگیــرد بــرای
کمــک بــه مــرد م و بازگشــایی راههــا و عبــور
ســیالبها تمــام تــوان و امکانــات خــود را
مــورد اســتفاده قــرار داده اســت» ،خاطرنشــان
کــرد :بعــد از  ۳۰ســال از جنــگ تحمیلــی
امــروز روز ظهــور و تبلــور یکپارچگــی
نیروهــای مســلح و مــردم اســت .فکــر
نمیکنــم در هیــچ کشــوری بتوانیــم شــاهد
ایــن وحــدت تــا ایــن حــد باشــیم.
وی افــزود :نیروهــای مســلح جــزو ایــن ملــت

بــود و در روزهــای آینــده نیــز همچنــان
ادامــ ه خواهــد داشــت ،نیروهــای مســلح را
بــه عنــوان کســانی کــه بــرای خدمــت و
همــکاری در جهــت کمــک بــه مــردم بــه
شــدت بــه همــکاری پرداختنــد میبینــم.
روحانــی در بخــش دیگــری از صحبتهــای
خــود تاکیــد کــرد :جــز ایــن توقعــی از
نیروهــای مســلح نبــود و پیداســت روزی کــه
نیروهــای مســلح نیازمنــد حمایــت و کمــک
مــردم باشــند مــردم هــم در کنــار آنهــا قــرار
میگیرنــد .همانطــور کــه در ایــن اعــام
زشــت دولــت فریبــکار آمریــکا در تروریســت
خوانــدن نیــروی فــداکار ســپاه دیدیــد کــه
همــه مــردم در کنــار ســپاه بودنــد و خواهنــد
بــود .بــه همیــن دلیــل کــه ســپاه نیــز همــواره
در کنــار مــردم بــوده و خواهــد بــود.
وی در ادامــه اظهاراتــش بــا بیــان اینکــه
«دشــمنان فکــر میکننــد صرفــا ســپاه
بخشــی از نیروهــای مســلح اســت» ،در
اینبــاره خاطرنشــان کــرد :آنــان در ایــن
زمینــه تصــوری اشــتباه دارنــد ،چــرا
کــه ســپاه در سراســر کشــور و در همــه

صحنههــای ملــی و خدماتــی حضــور دارنــد
و مــردم ســپاه را از خــود و خــود را از ســپاه
میداننــد .توهیــن بــه ســپاه و نیروهــای
مســلح ،توهیــن بــه ملــت ایــران محســوب
میشــود و در مقطــع حســاس فعلــی جایــگاه
نیروهــای مســلح از هــر زمــان بارزتــر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه «امــروز قدرتهــای
بــزرگ نمیخواهنــد در ایــن منطقــه ثبــات
و امنیــت  ،یکپارچگــی  ،بــرادری و حفاظــت
از منافــع ملــی وجــود داشــته باشــد»،
اظهــار کــرد :گاهــی اوقــات میبینیــم کــه
دخالتهــای نظامی    دشــمنان در منطقــه چــه
نتایجــی داشــته اســت و از  ۱۸ســال پیــش تــا
االن جنایــات ارتــش آمریــکا در افغانســتان ،
عــراق ،لبنــان ،ســوریه و یمــن نــگاه کنیــد کــه
جــز ویرانــی و آدمکشــی ،از آمریــکا چیــزی
بــرای کشــورهای ایــن منطقــه بــه یــادگار
باقــی نمانــده اســت.
رییسجمهــور در ادامــه یــادآور شــد :از زمانــی
کــه آمریــکا تصمیــم گرفــت از قــدرت نیابتــی
خــود یعنــی تروریســتها حمایــت کنــد و
خــود در کنــاری بنشــیند و از آنــان پشــتیبانی
نظامــی    و هوایــی کنــد ،دیدیــد کــه تنهــا
قدرتــی کــه توانســت نقشــه شــوم آمریــکا را
بــر هــم بزنــد ،نیروهــای مســلح  ،ملتهــای
منطقــه و بــه ویــژه ســپاه پاســداران و آمریــکا
بــه خاطــر  ۴۰ســال ایســتادگی از ملــت مــا
و ســپاه پاســدارن و نیروهــای مســلح و نیــز
از همــه نیروهــای مردمی    منطقــه عصبانــی
است.
وی ادامــه داد :آمریــکا از حــزباهلل لبنــان
 ،حشــد الشــعبی عــراق و نیروهــای
مردمی    یمــن هــم عصبانــی اســت .آمریــکا از
هــر قدرتــی کــه تحــت ســیطره و فرمــان او
نباشــند ،عصبانــی اســت .مخصوصــا آنهایــی
کــه نمیگذارنــد آمریــکا بــه اهدافــش
برسد.

رئیس قوه قضاییه:

باید با حفظ کرامت با جهان ارتباط برقرار کنیم

رئیــس قــوه قضاییــه گفــت :بایــد روابــط
مــا بــا همــه دنیــا بــر اســاس کرامــت باشــد
و حــق نداریــم کرامتمــان را مخــدوش
کنیــم و در دنیــا ذلیــل شــویم؛ بلکــه در دنیــا
عزتمــان بایــد حفــظ شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،جلســه اعضــای شــورای
قضایــی و قضــات دادگســتری اســتان
خوزســتان بــا رئیس قــوه قضائیه برگزار شــد.

ابراهیــم رئیســی در ایــن نشســت بــا اشــاره
بــه جایــگاه و کرامــت قاضــی اظهــار کــرد:
در دســتگاه قضایــی بایــد کرامــت قاضــی
حفــظ شــود بــه نحــوی کــه خــودش را در
محضــر مقــدس پــروردگار متعــال ببینــد و
موظــف بــه اجــرای قانــون بدانــد.
وی افــزود :قاضــی بایــد خــودش را بدهــکار
هیچکــس نبینــد و وامــدار هیچکــس ندانــد؛
بلکــه فقــط خــود را عبــد خداونــد بدانــد و
وظیفــه اله ـیاش را انجــام دهــد.
رئیــس قــوه قضاییــه تاکیــد کــرد :هــر امــری
کــه کرامــت قاضــی را مخــدوش کنــد،
نبایــد انجــام شــود و در مــورد هــر امــری
کــه کرامــت قاضــی را حفــظ میکنــد ،بایــد

اقــدام کــرد.
رئیســی بــا اشــاره بــه اقداماتــی کــه کرامــت
قاضــی را حفــظ میکنــد ،ادامــه داد :قاضــی
کرامــت اربــاب رجــوع را بایــد حفــظ کنــد.
کرامــت افــرادی کــه بــه نحــوی بــه عنــوان
متهــم و محکــوم بایــد تحــت تعقیــب قــرار
بگیرنــد ،بایــد حفــظ شــود .بــه میــزان جــرم
بایــد مــورد ســئوال قــرار گیرنــد؛ بــه میــزان
محکومیــت بایــد مجــازات شــوند؛ در زنــدان
بایــد کســی کــه محبــوس و محکــوم اســت،
بــه میزانــی کــه قانــون اجــازه داده بایــد
مجــازات شــود نــه بیشــتر.
وی خاطرنشــان کــرد :همــه مســئوالن
قضایــی ،همــه مســئوالن اجرایــی و همــه

دســت انــدرکاران بایــد نســبت بــه امــر
ـم رعایــت کرامــت توجــه داشــته
بســیار مهـ ِ
باشــند .بایــد روابــط مــا بــا همــه دنیــا
بــر اســاس کرامــت باشــد و حــق نداریــم
کرامتمــان را مخــدوش کنیــم و در دنیــا
ذلیــل شــویم؛ بلکــه در دنیــا عزتمــان بایــد
حفــظ شــود .هــر امــری ،هــر کاری ،هــر
قــراردادی و هــر ارتباطــی کــه عــزت و
کرامــت مــا را مخــدوش کنــد ،نمیتوانیــم
انجــام دهیــم و بایــد بــا حفــظ کرامــت بــا
عالــم ارتبــاط برقــرار کنیــم و بایــد
روابــط سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی بــا جهــان برقــرار باشــد و ایــن
یــک اصــل اســت.

وزیر اطالعات اعالم کرد:

شناسایی جاسوسان سرویسهای اطالعاتی بیگانه در مراکز حساس کشور
وزیـر اطالعـات اعلام کرد کـه دهها جاسـوس
جذبشـده از سـوی سـرویسهای اطالعاتـی
بیگانـه ،در مراکـز حسـاس کشـور شناسـایی
شـده و در اختیـار دسـتگاه قضائـی قـرار
گرفتهانـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،حجتاالسلام محمـود
علـوی در سـخنرانی پیـش خطبـه نمـاز جمعه
ایـن هفتـه تهـران بـا گرامیداشـت جایـگاه و
مقـام سـربازان گمنام امـام زمان (عـج) اظهار
کـرد :تفـاوت نـگاه اسلام بـا دموکراسـی این
اسـت کـه اسلام حکومـت مردمـان صالـح را
بـرای همـه مـردم مطـرح میکنـد .در نظـام
اسلامی    همه نهادهـا بـرای مـردم اسـت از
جمعـه وزارت اطالعـات کـه بـرای شـما مردم
عزیـز اسـت .کار ایـن وزارت خانـه بـر پایـه
اخلاق شـرعی ،قانـون جمهـوری اسلامی،
هدایتهـای امـام خمینـی (رة) و رهنمودهـای
مقـام معظـم رهبـری اسـت.
وی ادامـه داد :ریـل گـذاری اطالعاتـی حاصـل
بررسـیهای کالن در پرتـو رهنمودهـای
راهگشـای مقـام معظـم و اسـتفاده از تجـارب
سـربازان امام زمان (عج) اسـت .این سـازمان
از مـردم و بـرای مـردم اسـت امنیـت را بـرای
مـردم و سـلب امنیـت را بـرای دشـمنان مردم
میخواهـد.
وزیـر اطالعـات افـزود :این سـازمان بـه دنبال
امنیـت در تمـام زمینهها و عرصههـا همچون در
زمینه سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگی،
رسـانهای ،جـان و مـال و آبـروی مـردم بـرای
مردم اسـت.
وی بـا بیـان اینکه بیان دسـتاوردهای سـربازان
گمنـام امـام زمـان (عـج) در یک جلسـه کوتاه
امـکان پذیر نیسـت ،خاطرنشـان کـرد :در یک

سـال گذشـته بـا  ۱۱۴تیـم تکفیـری ۱۱۶،
تیـم مرتبـط بـا منافقیـن ۴۴ ،تیم ضـد انقالبی
 ۳۸۰تیـم قاچـاق مـواد مخـدر بـر خورد شـده
اسـت .عملیات  ۱۸۸تیـم عملیاتی خنثی شـده،
از جملـه آخریـن آنهـا دسـتگیری  ۴نفـر در
جنـوب غرب کشـور و کشـف  ۱۵هزار فشـنگ
کالشـینکف بوده اسـت.
وزیـر اطالعـات گفـت :همچنیـن تلاش
سـرویسهای اطالعاتـی بیگانـه بـرای جلـب
جاسـوس خنثـی شـده اسـت .دهها جاسـوس
که جـذب سـرویسهای اطالعاتی بیگانه شـده
بودند ،در مراکز حسـاس کشـور شناسایی شده
و در اختیـار دسـتگاه قضائـی قـرار گرفتهانـد.
گزارش شناسـایی ایـن جاسـوسها مایه بهت
همه کسـانی شـد که در جریان عملکـرد وزارت
قـرار گرفتنـد و سـرویسهای بیگانـه کـه ایـن
افـراد را جـذب کـرده بـود دچـار گیجـی کرد.
وی در ادامـه گفـت :در ضـد جاسوسـی ،راهبرد
را از ضـد جاسوسـی پدافنـدی بـه راهبـرد
ضـد جاسوسـی آفنـدی تغییـر داده و در مصاف
بـا سـرویسهای اطالعاتـی بیگانـه و دشـمن
ضربههـای کاری وارد کردیـم .در برابـر آمریکا،
سـیآیا ِی شـبکه جاسوسـی این کشـور ۲۹۰
جاسـوس در کشـورهای مختلـف از جملـه
ایـران شناسـایی شـدند و تبـادل اطالعاتـی با
کشـورهای دوسـت صورت گرفـت و ارتبـاط با
آن بـا منابـع به هم ریخـت و کمیته شکسـت در
آمریـکا تشـکیل شـد و رئیـس سـیآیا ِی این
ضربـه را تأییـد کرد.
وی ادامـه داد :اخیـرا ً یاهـو نیـوز بـا  ۱۹نفـر
از صاحـب نظـران امنیتـی آمریـکا مصاحبـه
داشـت که یکـی از آنهـا ارویـن مکلـو تحلیلگر
امنیـت ملـی آمریکاسـت کـه گفـت ایـن اتفاق
فاجعهآمیزتریـن شکسـت بعـد از  ۱۱سـپتامبر

اسـت .یکی دیگـر از مقامات سـیآیا ِی آمریکا
میگویـد وقتـی ایـن اتفـاق افتـاد ،گویـا هیـچ
مسـئلهای دیگر بـرای مـا وجود نداشـت ،وقتی
سـوخت و سـازهایی رخ میدهـد همـه چیـز بد
و تاریـک پیـش مـیرود .ایـن ضربـه طـوری
بـود کـه آمریکاییهـا از آن بـه عنـوان افتضاح
اطالعاتـی یـاد کردنـد و در آینـده نزدیـک
جزئیـات آن در مصـاف بـا سـیآیا ِی در اختیار
مـردم از طریـق رسـانه ملی و سـایر رسـانهها
قـرار خواهـد گرفت.

علـوی سـپس گفـت :چنیـن اقدامـی    در بـاره
اِمآیسـیکس انگلیـس هـم صـورت گرفتـه که
بـه اسـتحضار مـردم خواهـد رسـید .فرزنـدان
مـردم در وزارت اطالعـات سـلطه اطالعاتـی
خـود را در اعمـاق رژیم اشـغالگر قـدس دارند
کـه صـدای آنهـا درآمـد .در یکـی از اقدامـات؛
جاسوسـانی کـه قطعـات معیـوب را در مراکـز
حسـاس میآوردنـد ،ضـد جاسوسـی وزارت
اطالعـات موفـق بـه کشـف و خنثـی کـردن آن
شد .

2

فلسطینیها نیازی به "عیدی"
گرفتن از کوشنر ندارند

وزارت خارجــه دولــت وابســته بــه تشــکیالت خودگــردان
فلســطین اظهــارات واشــنگتن در زمینــه موعــد اعــام
"معاملــه قــرن" را بــه عنــوان "عیــدی" کــه ملت فلســطین
نیــازی بــه آن ندارنــد ،توصیــف کــرد و افــزود :فلســطینیها
سرزمینشــان را نمیفروشــند و از حقشــان نمیگذرنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از روســیا الیــوم ،وزارت خارجــه
فلســطین در بیانیــهای دیــروز تاکیــد کــرد :تیــم دونالــد
ترامــپ رئیسجمهــوری آمریــکا در اظهارنظــر و اعــام
مواضــع در بــاره "معاملــه قــرن" بــا هــم رقابــت میکننــد
و هــدف ایــن تیــم ایجــاد تشــویش و نیــز تحریــک فضــا
بــرای زمانــی اســت کــه می    خواهنــد.
ایــن وزارتخانــه افــزود :آخریــن ایــن اظهارنظرهــا اظهــارات
جــارد کوشــنر ،دامــاد و مشــاور ارشــد ترامــپ اســت کــه
گفتــه مشــغول فراهــم ســازی هدیــه عیــدی بــرای ملــت
فلســطین از طریــق ارائــه "معاملــه قــرن" بعــد از مــاه
رمضــان اســت.
بــر اســاس بیانیــه ایــن وزارتخانــه ،تیــم ترامــپ ایــن طــرح
را بــا جزئیاتــش بــا طــرف اســرائیلی هماهنــگ کــرده و
مشــخصا بــا نتانیاهــو کــه مکــررا بــه واشــنگتن ســفر
کــرده و نیــز دیدارهایــی بــا تیــم ترامــپ داشــته در میــان
گذاشــته او شــروط خــود و مخالفتهایــش را بــه اعضــای
تیــم ترامــپ گفتــه و آنهــا ایــن خواســتهها و شــروط را
در تدویــن طــرح در نظــر گرفتهانــد تــا موافقــت نخســت
وزیــر اســرائیل را بــا خــود همــراه ســازند تــا ایــن طــرح
برخــاف مواضــع سیاســی او نباشــد.
وزارت خارجــه فلســطین افــزود" ،معاملــه قــرن" بارهــا
تعدیــل شــده تــا مــورد قبــول نتانیاهــو قــرار بگیــرد و
ســفیر اســرائیل در واشــنگتن روز پنجشــنبه گفــت کــه آنهــا
نســبت بــه ایــن طــرح اطمینــان دارنــد.
ایــن وزارتخانــه افــزود :کل ایــن تحــوالت بــا ادعاهــای
مســتمر دولــت آمریــکا مغایــرت دارد کــه مدعــی اســت
هیــچ کــس از جزئیــات آن آگاه نیســت و در تدویــن آن
مشــارکت نداشــته اســت.
بــه گفتــه ایــن وزارتخانــه ،دولــت ترامــپ اکثــر بخــش
سیاســی ایــن طــرح را اجــرا کــرده و تنهــا بخشــی انــدک از
آن باقــی مانــده اســت ،اعــام قــدس بــه عنــوان پایتخــت
اســرائیل بخــش برجســته ایــن طــرح اســت ،همیــن
طــور انتقــال ســفارت آمریــکا بــه قــدس ،بســتن دفتــر
ســازمان آزادیبخــش فلســطین در واشــنگتن ،اعــام قطــع
کمکهــای مالــی بــه بودجــه آنــروا و مشــروع دانســتن
شهرکســازیها در هــر مــکان اشــغال شــدهای از عناصــر
ایــن طــرح هســتند کــه همگــی اجرایــی شــدهاند.
ایــن وزارتخانــه افــزود :طبــق دادههــای سیاســی ،دولــت
ترامــپ بخــش سیاســی ایــن طــرح را از طریــق اعــام
موجودیــت فلســطین جــدا از نــوار غــزه تکمیــل خواهــد
کــرد.
اد  امه از ستون روبرو

شـده بـدون همراهـی انسـان ها که بـا ایمـان و عمل
خویـش بـه یـاری او خواهنـد شـتافت مامـور ایجـاد
تغییـر باشـد چرا کـه پیـش از او پیامبران و پیشـوایان
بیشـماری آمده انـد و رفته انـد و چـون بـا همراهـی
همـه جانبـه انسـان ها مواجـه نشـده اند آن رویـداد
بـزرگ بـه آینـده موکـول شـده اسـت.
شـاید اگـر پنجاه سـال پیـش کسـی می خواسـت در
بـاره ی چگونگـی امـکان همگرایـی انسـان ها بـرای
رسـیدن بـه اتفـاق نظـر پیرامـون زمینه سـازی ظهور
منجی سـخن بگویـد ،نمی توانسـت اعتمـاد مخاطبان
خـود را بـه تمامـی جلب کنـد اما هـم اکنـون فراگیری
وسـایل ارتباطـی کـه امـکان هـم سـخنی و همگرایی
انسـان ها و حتـی تکلـم بـه زبانـی مشـترک را فراهم
نموده ،نوید بخش آینده ای روشـن پیش پای بشـریت
اسـت تـا اکثریـت انسـان هـا فـارغ از جنجـال هـای
عوامفریبانـه و دکان داری و اسـتحمار عوام النـاس و
تنهـا با هدف نجـات جامعـه ی انسـانی از خطراتی که
آن را تهدیـد می کنـد ،آغازگـر گونـه ای وحـدت رویـه
در زمینه هـای مختلـف از جمله عدالت ،محیط زیسـت،
مسـکن ،غـذا امنیـت جهانی و پـاک کـردن مرزهایی
باشـند کـه بـر مبنـای اختالفـات قومـی و مذهبـی و
نـژادی بیـن انسـان ها فاصلـه انداختـه و آنهـا را از
یکدیگـر دور کـرده اسـت .بـی تردید ،در آنسـوی این
اتفـاق بزرگ کـه آمادگی جامعه ی بشـری زمینه سـاز
آن اسـت ،جهانـی قابـل تحمـل در انتظـار تمامـی
انسان هاست.
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