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سخنگوی سازمان انرژی اتمی تشریح کرد

سوء برداشت
از سخنان مقامات ایرانی
در آستانه
شروع مجدد مذاکرات
صفحه2

جنگندههای چینی در مرز تایوان به پرواز درآمدند

بازی پلوسی با اعصاب پکن

 4ناو آمریکایی در دریای چین در وضعیت آمادهباش جنگی قرار گرفتند
امکان سمپاشی جنگلهای زاگرس
وجود ندارد

جنگلهای زاگرس
در احاطه آفات

رهبر القاعده جلوی چشم طالبان کشته شد

قتل الظواهری با شلیک پهپاد سیا
سرمقاله

شهراد شاهرخی طهرانی

صحبــت از ایثار و عشــق و معرفت اســت که
هنگامی که نام مبارک حضرت حسین علیه السالم
را میآوریم بیاختیار مصیبتهای کربال و بالهایی
که بر سر خاندان پیامبر(ص) و اهل امامت آوردند
در مقابل چشــمانمان مجسم میشود و به یاد آن
واقعــه دردناک در حدود  14قرن پیش میافتیم،
البته مســئله بر سر تاریخ آن دوران نیست بلکه بر
سر شناخت و آموزههاییست که به ما نشان داده
شده است و معرفتی است که بایستی به آن آگاهی
یافت؛ لذا وقتی تاریخ آن دوران و آن واقعه دردناک
را مــرور میکنیم به حقیقــت خواهیم فهمید که
هدف از قیــام و در نهایت شــهادت حضرت امام
حسین(ع) چه بوده است.
در واقع نبایســتی فقط ظاهــر واقعه آن زمان
را نــگاه کرد بلکه باید بــه حقیقت ماجرا و عرفان
حسینی معرفت پیدا کرد و به شناخت اندیشه امام
حسین(ع) و عاشورا دست یابیم.
حضرت حســین(ع) نمونه بارز عشق و غیرت
الهی بود که در مقابــل دژخیمان یزید و یزیدیان
ســر خم نکرد و تا آخرین لحظه حیات در مقابل
جانان
بیداد و نابرابریها ایســتاد و جان مبارک به
ِ
دوست تقدیم نمود.
در حقیقت ،عاشــورا و واقعــه کربال آموزههای
بزرگــی را در تاریخ اســام و بشــریت به نمایش
حقیقی گذاشــت و به بشر آموخت که هر جا ستم
رفت نبایســتی تماشــا کرد و پرچم حق و عدالت
طلبی را باید افراشــته و نگذاریــم که حق دینی،
اجتماعی و سیاسی و فرهنگی یک جامعه پایمال
شود.
وفاداری و عشــق در مکتب حســین(ع) یک
اساس و واقعیت انسانی اســت که در میان یاران
او به راستی و حقیقت مشــاهده میکنیم ،یارانی
چون حضرت امام زین العابدین(ع) فرزند گرانقدر
ایشان و امام چهارم شــیعیان ،عباس بن علی(ع)
برادر ایشان ،حضرت زینب سالم اهلل علیها خواهر
بزرگــوار حضــرت و علی اکبــر(ع) فرزند برومند
حضرت که همگی عالوه بر نســبت جســمانی و
خانوادگی که باهم داشــتند به امام حسین(ع) به
«ولی خدا» نگاه میکردند و ســر بر
دیــده موال و
ّ
آستان والیت محبت او میگذاشتند و این معرفت
و شناخت به ولی خدا باعث شد که از سر عشق و

نایب رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ
در گفتوگو با «مردمساالری» مطرح کرد
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ارز دولتی
در اختیار مافیای سمعک
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رئیس کمیسیون عمران مطرح کرد

وزیر میگوید پول برای ساخت مسکن نداریم
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یادداشت

عاشورا و آموزههای امام حسین(ع)
وفاداری و خداشناسی و خودشناسی ،جان در راه
حســین(ع) و اهداف الهی او بگذارند و جلوههای
ایثار و عشــق به عرفان حسین(ع) را آن گونه زیبا
و تماشایی در عاشورا به نمایش حقیقی گذارند.
و ایــن «وفاداری» خود درس بزرگیســت که
در عاشــورا به ما داده میشود که هیچگاه حق را
رها نکنیم؛ اگر چه باطل همواره به واسطه حیله و
کششهای دنیایی طرفداران زیادی دارد.
«حر» یکی از کســانی بود که بعــد از آن که
ُ
مقابل حضرت حسین (ع) و یاران با وفایش ایستاد،
تلنگــری بر وجدانش زده شــد و دریای وجدان و
اندیشــهاش به تالطم افتاد و حال توبه بر او دست
داد و روحش ناآرام گشــت ،چرا که دین و دل به
یک دیدن باخت و محو چشــمان زیبای حسین و
سیمای حسینی گشت و عرفان و حقانیت حسین
ســاماهلل علیه در باطن ُحر شعله انداخته و تجلی
حقیقت و معرفت در ژرفای قلب او هویدا گشت و
مجنون وار با حال توبه و نیازمندی به سوی حسین
شتافت و در راه او و حقیقت او جان فشانیها کرد.
آری ،زیر شمشیر عشق باید رقص کنان رفت و
زیباترین تجسم عاشقانهها را بایستی به حقیقت،
به نمایش گذاشت.
امام حسین علیهالسالم در ماجرای خروجشان
از مکه بهســوی کربــا درس اماممحــوری را به
اصحاب خویــش آموختند؛ آن عــده از یاران که
معرفت حقیقــی به امام نداشــتند ،کعبه را اصل
دانستند و با امام همراه نشدند.
در واقع حضرت سیدالشــهدا بــا خروج از مکه
خواســت بفهماند کــه کعبه واقعــی و خانه خدا
حی» آنجاست .در واقع اصل
آنجایی ست که «امام ّ
حی است.
ولی خدا و امام ّ
حج ،معرفت به ّ
در بامداد عاشــورا بعد از آنکه لشکر دشمن به
طرف حسین علیه السالم و یاران باوفایش حرکت
کرد امام حســین(ع) دســتان خود را بلند کرد و
با پروردگار خویش به گفتوگو نشســت؛ و سپس
ولی خدا به طرف میــدان نبرد حرکت نمود و در
مقابل عمربن ســعد و جمعیتی عظیم و صفهایی
از سربازان یزید و یزیدیان قرار گرفت و آن واقعه
در تاریخ اسالم به وقوع پیوست.
اگر بخواهیم واقعیت را بررسی کنیم باید گفت
که تمام کســانی که در مقابل حســین و هفتاد و
دوتن از یاران با وفایش شمشــیر گشودند ظاهرا
مســلمان  ،نماز خوان و مفتــی بودند که قرآن را
هــم میخواندند و بعضــی از حفــظ بودند ولی
نمیدانســتند که قرآن زنده و ناطق ،آن کســی
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ست که در برابر آنان است و در مقابل او تیغ کین
کشیده اند و آب را بر روی او و اهل بیت او و یاران
او بستند و در نهایت سر مبارک ولی خدا را به نیزه
افراشــتند .این حادثه عظیم و ناگوار که دل خدا و
عرش خدا را هم به لرزه در آورد آنقدر بزرگ است
که هنوز بعد از قرنها این واقعه را به یاد میآوریم
و بر آن واقعه به سوگ مینشینیم.
چه شد که ابن سعدها و شمرها که هفت موضع
بدنشان به واسطه کثرت عبادت و نماز ،پینه بسته
بود اینگونه در مقابل ولی حق ایستادند و در صدد
قتــل بهترین بنده از بندگان خــدا بر آمدند ،و در
مقابل ،آن «جوان نصرانی» که ندای حســین(ع)
در گوش جانش طنین افکنده شد به سوی میدان
بال روان شــد و در صحنه کربال تا سیمای معنوی
و عرفانی حســین(ع) را دید جان در قدم او نهاد و
در میدان نبرد و عشق ،جانبازیها نمود و آفریدگار
عشق و زیبایی در واقعه عاشورا گشت.
آموزههای حسینی در مکتب حسین(ع) بسیار
اســت چرا که حضرت حسین نماد صلح و محبت
و عشــق بود و هســت ،اما چون پــای حق و حق
طلبی در میان بود بایستی صلح را کنار میگذاشت
تــا در برابر دیو ســیرتان و ظلمهایی که بر مردم
زمانه میرفت و فســادهایی که حکام آن زمان به
بار میآوردند بایســتد و کوتاه نیاید و مدارا را کنار
گذاشــته و در واقع اصل اسالم و اسالم حقیقی را
که سرشــار از «محبت و صلح و حق طلبی ست»
به اهل خشــونت و ستم معرفی کرده و به دفاع از
دین بر آید و در واقع اصل دین و اســام هم خود
حســین بن علی سالم اهلل علیه بود که دشمنان او
از جمله ابن زیاد و یزید بن معاویه و دیگر دشمنان
او ایــن حقیقت را باور نمیکردند که «قلب دین»
حضرت حسین(ع) است و شهوت مقام و دنیا آنها
را کور کرده بــود و زیبایی حق را هرگز در جمال
الهوتی حسین نمیدیدند و ظلم و ستم را از حد و
مرز گذرانده بودند.
باید غیرت حســینی در امام حسین و یارانش
به جوش میآمد تا حقیقت عاشورا و حادثه کربال
رقم بخورد.
باید این گونه میشد تا نور از ظلمت و سیاهی
ِ
حقیقت حق علیه باطل نمایان شود.
گذر کرده و
در واقــع همیــن قیــام حســینی و حقانیت
حســین(ع) بود کــه آموزههای بــی نظیری را بر
همــگان آموخت تا آیندگان قلم بر دســت گیرند
و جلوههــای واقعی حســین(ع) را در قالب هنر و
نوشتار به تصویر کشانند.

زوایای ترور «ایمن الظواهری»

سیفالرضا شهابی

در روز یکشــنبه نهم امرداد  ۱۴۰۱آمریکاییها
با شــلیک دو موشــک به محل اختفــای «ایمن
الظواهری» در منطقه دیپلماتنشین «شیر پور» در
بالکن ساختمانی که متعلق به دستیار «سراجالدین
حقانی» وزیر کشور دولت طالبانی افغانستان بود به
قتل رساندند.
وی پزشکی مصری متخصص چشم و بنیانگذار
«جهاد اســامی» در مصر و معاون اسامه بنالدن
رهبر القاعده بود که بعد از به قتل رسیدن بنالدن
در  ۱۳اردیبهشــت  ۱۳۹۰در روستای «ابوتآباد»
پاکستان به رهبری القاعده برگزیده شد.
آمریکاییها حمله به ســفارتخانههای آمریکا در
کشورهای آفریقایی در سال  ۱۹۹۸میالدی و حمله
به ناو نیروی دریایی آمریکا در ساحل یمن در سال
 ۲۰۰۰میالدی که منجر به کشته شدن  ۱۷آمریکایی
شده بود و همچنین طراحی حمله به برجهای دوقلو
در نیویــورک در ســپتامبر ســال  ۲۰۰۱میالدی

خبر
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بوقوع پیوست را ناشی از عملکرد وی دانستند .سه
رئیسجمهور آمریکا بطور متوالی ،سه تن از رهبرانی
که در مظان اتهام مخالفت با سیاســتهای آمریکا
در خاورمیانه بودند را کشتند .اسامه بنالدن رهبر
«القاعده» در دوران ریاســتجمهوری اوباما؛ ابوبکر
البغدادی رهبر «داعش» در دوران دونالد ترامپ در
پنجم آبان  ۱۳۹۸در ادلب در خاک سوریه توسط ۸
بالگرد آمریکایی و اکنون ایمنالظواهری معاون بن
الدن در افغانستان .در همه این سه مورد چند هدف
را آمریکاییها پیگیر بودند:
 -1از بیــن بــردن رهبــران گروههایــی کــه
عملکردشان خواسته یا ناخواســته تهدیدی برای
منافع و امنیت آمریکایی بود.
 -2بــرگ برنــده بــرای تبلیغــات انتخاباتی
ریاستجمهوری و سایر انتخاباتهای داخلی آمریکا،
اوباما برای پیروزی خانــم «هیالری کلینتون» در
انتخابات ریاستجمهوری از حزب دموکرات .ترامپ
برای پیروزی خودش در انتخابات ریاستجمهوری
سال  ۲۰۲۰و اکنون بایدن برای پیروزی دموکراتها
در انتخابــات نمایندگان کنگــره در نوامبر آینده و
انتخابات ریاستجمهوری

 -3نمایــش توانمنــدی نیروهــای اطالعاتی و
امنیتی آمریکا در منطقه و نشــان بدهند از قدرتی
برخوردارند که میتوانند هر شخصی را اراده بکنند
از سر راهشان بردارند.
 -4بایدن بیش از روسای جمهوری قبلی ،نیاز به
چنین عملیاتی داشــت زیرا خروجش از افغانستان
ســبب کاهش توانمنــدی و محبوبیتــش در بین
رایدهندگان آمریکایی شد و تورمی که در ماههای
گذشته و بعد از ماجرای اوکراین دامن اقتصاد آمریکا
را گرفته و در چهل سال اخیر بیسابقه بود بر کاهش
محبوبیت وی افزود.
از اینرو بایدن و تیم همراهش سعی خواهند کرد
از کشته شــدن ایمنالظواهری نهایت بهرهبرداری
تبلیغاتی را انجام بدهند.
در کنار مسائل فوق که شمارش شد وقوع حادثه
در منزل دستیار وزیر کشــور دولت طالبان بسیار
مشکوک و سوال برانگیز است .آیا طالبان با نیروهای
آمریکایی همکاری داشتند؟ یا بر سبیل اتفاق ،این
موضوع روی داده؟
به دور از قضاوت شتابزده ،قطعا پاسخ این سوال
در آینده مشخص خواهد شد.

در واکنش به پخش اعترافات تلویزیونی و تصویر سپیده رشنو صورت گرفت
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در پی پخش اعترافات تلویزیونی و تصویر سپیده
رشنو ،ائتالف احزاب زنان اصالح طلب نامهای خطاب
به رئیس قوه قضائیه منتشر کرد.
در این نامه خطاب به رئیــس قوه قضائیه آمده
اســت :در آستانه عاشورای حسینی ،به بهانه پخش
گــزارش پرونــده و اعترافــات و تصویــر تکیده و
رنجور سپیده رشنو از ســیمای جمهوری اسالمی
ایران(هفتم مــرداد) ،بنا نداریم با جنابعالی از هدف
و فلسفه قیام حضرتش که به رساترین شکل ممکن
اعالم کرد ،برای«اصالح امت جدشــان» بوده و یا از
فریاد حضرتش بر اینکه «اگر دین ندارید ،الاقل آزاده
باشید ».ســخن بگوییم ،هرچند بخوبی میدانیم و
میدانیــد که تا قیام قیامت این نهیبها و انذارها بر
وجدان بشریت سنگینی میکند و نیز دیگر از روایت
«روا شــمردن مرگ برای در آوردن خلخال از پای
یک زن یهودی» ســخنی به میان نمیآوریم ،و یا از
داعیهها و ادعاهایی که سالهاست گوش فلک را کر
کرده است ،چرا که گوش همگان از آن پر است!
همچنین قرارمان این نیســت که اصول متعدد
قانون اساســی و آیین دادرســی کیفری و قوانین
متعــدد موضوعه با گزارههای زیبــا و بر روی کاغذ
مانده را به قاضی القضــات یادآوری کنیم ،از جمله
اصول سوم ۳۷ ،و  ۳۹قانون اساسی و مواد ۹۶ ،۹۱
قانون آیین دادرسی کیفری و …
که نقض این اصول و قواعد خود موجب مجازات
و مصداق رفتار مجرمانه قلمداد شده است.
اما اینجا قصد داریم در اعتراض به این رفتارهای
فراقانونی به کلیات ســند امنیت قضایی و ماده ۲۰
آن تحت عنوان «منع مطلق شــکنجه و رفتارهای

تحقیرآمیز» استناد کنیم:
«مظنونان ،متهمان ،شهود و مطلعان به هیچ وجه
نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز
قرار بگیرند .هرگونه شکنجه جسمی یا روحی ،اجبار
به اقرار یا ادای شــهادت یا ارائه اطالعات ،رفتار توأم
با توهین و تحقیر کالمی یا عملی ،خشونت گفتاری
یا فیزیکی و آزار جنســی یا هتک حیثیت و آبروی
اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید،
اعمال فشــار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و
نزدیکان اشخاص فوق ،در هر شرایطی مطلقاً ممنوع
است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع
قضایی نیســت .رفتارهای مذکور نســبت به افراد
محکــوم به حبس یا زندانی یا تبعید شــده فراتر از
حکم قضایی صادر شــده ،ممنوع و موجب مجازات
است».
وفق مقدمه که مزین به آیه شریفه « َو إِذا َح َک ْمت ُْم
اس أَ ْن ت َْح ُک ُموا ب ِال ْ َع ْدل» اســت« ،این ســند
ب َ ْی َن ال َّن ِ
تالش دارد با ترســیم سیاســتهای کلی مرتبط با
تأمین امنیت قضایی شــهروندان و با رویکرد تحول
نظام قضایی ،گام بردارد ...ایجاد امنیت قضایی ،عموم
جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد
ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع
حقوق بنیادین آنان فراهم میآورد».
مشفقانه پیشــنهاد میکنیم با فاصله گرفتن از
زمان تصویب و ابالغ این سند که از آن به نقشه راه
و مانیفســت دستگاه قضا یاد شده است ،بازخوانی و
ارزیابی میزان تحقق آن در دســتور کار آن قوه قرار
گیرد.
ریاست محترم قوه قضائیه؛

اینگونه سناریونویســیها و برنامهســازیها که
فرســنگها از قواعد شــرعی و اصول کلی حقوقی
فاصله دارد ،اگر با هدف ارعاب و زهر چشم گرفتن از
دیگران است ،جنابعالی بهتر واقفید که طبق «اذا زاد
الشیء عن حده انقلب الی ضده» ،ارعاب از حد خود
بگذرد به ضدش تبدیل میشود!
اگر هدف اقناع افکار عمومی و جهانیان نســبت
بــه صواب و برحق بــودن قائالن به ایــن رویهها و
سیاستهای ســلبی و دفعی و مشحون از بایدها و
نبایدهاست ،باید اذعان کرد که این ره که میروند به
ترکستان است…
لــذا از جنابعالــی انتظــار مــیرود در برابــر
ســنگاندازیهایی که در مســیر تحول قضایی در
جریان است ،قاطعانه ایستادگی کرده و اجازه ندهید
بیش از این عدالت قضایی در سایه سیاست به حاشیه
رانده شــود .مجریان و مدافعان این سیاست ،چشم
خود را بر نتیجه اصرار بر اجرای سیاســت»حجاب
اجباری» در دهههای اخیر بســتهاند و همچنان بر
این باورند که با اجبار و اکراه ،هرچند «به نام قانون»،
میتوانند بــه نتایج و اهداف مطلوب خود دســت
یابند .در حالی که تجربه (حداقل به گواه پیشــینه
یکصد ساله اخیر کشورمان) نشان داده ،حکومتها
«نــه میتوانند با زور و ســرکوب ،حجاب را از زنان
ایرانی بگیرند و نه قادرند آنان را به رعایت آن مجبور
کننــد ».آنچه امروز نیاز جامعه ماســت ،احترام به
حق انتخاب پوشش متعارف برای زنان مانند مردان
است تا جهانیان احترام به کرامت انسانی زنان را ،در
رفتارهای همه ارکان حکومت و نه تنها در شعارها و
تبلیغات پرسر و صدا به نظاره بنشینند.

