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سياسي

آمریکا اسناد کودتای
 ۲۸مرداد را منتشر کرد

دولت آمریکا اقدام به انتشار کتابی از اسناد مرتبط با کودتای  ۲۸مرداد در ایران کرد.
به گزارش ایلنا ،وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا کتابی در رابطه با کودتای  ۲۸مرداد که منجر به سرنگونی محمد مصدق و بازگشت نظام شاهنشاهی مطلقه به ایران
شــد ،منتشــر کرد .این اسناد  ،به وقایع سالهای  ۱۹۵۱تا  ۱۹۵۴میالدی مرتبط بوده و مجموعه حوادث روی داده در این برهه زمانی که شامل رویدادهای پیش از کودتا تا
سرنگونی دولت مصدق بوده است را دربردارد.
این کتاب  ۳۷۵صفحهای شامل چهار فصل است و هر فصل نیز شامل اسناد و مدارک مختلف بوده که به صورت کامل به نقش آمریکا در این رویداد تاریخی پرداخته است.

محرومیت از تحصیل بیش از  ۸هزار کودک به دلیل فقر

سرپرستهای  ۸هزار و  ۱۵کودک اعالم کردهاند که به دلیل فقر
نمیتوانند کودک خود را به مدرسه بفرستند؛ از همین رو کارگروهی
با حضور نماینده آموزش و پرورش و سازمانهای مردمنهاد تشکیل
خواهد شد تا راهکارهای مناسب برای حل این مسئله تدوین شود.
به گزارش ایلنا ،وزارت کار و رفاه اجتماعی در آخرین آماری که از
وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل منتشر کرده است به وضعیت
 ۲۳هزار و  ۹۸۶کودک که خارج از مدرســه هســتند؛ اشاره کرده

اســت که در سامانه دریافت یارانه نام آنها ثبت نشده؛ اما براساس
اطالعات ثبت احوال زنده هستند.
طبق این آمار که در راستای تحقیقات برای شناسایی کودکان
بازمانده از تحصیل منتشر شده است و توسط معاونت رفاه اجتماعی
در ســال گذشته کلید خورده اســت؛ با سرپرست  ۲۱هزار و ۲۳۹
کودک تماس تلفنی گرفته شــده که تلفن آنها مســدود است .از
همین رو مصوب شده است که وزارت ارتباطات شماره تماس آنها
را در اختیار وزارت رفاه قرار دهد تا جمعآوری اطالعات دقیقتری
از آنها ممکن شود .همچنین سرپرستهای  ۸هزار و  ۱۵کودک در
تماس تلفنی اعالم کردهاند که به دلیل فقر نمیتوانند کودک خود
را به مدرسه بفرستند؛ بنابراین کارگروهی با حضور نماینده آموزش
و پرورش و سازمانهای مردمنهاد تشکیل خواهد شد تا راهکارهای

مناسب برای این مسئله تدوین شود.براساس آمار؛  ۵۵هزار و ۶۵
کودک خارج از مدرسه تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند۳۶ ،
هزار و  ۱۶کودک تحت پوشش بهزیستی ۲۵ ،هزار و  ۳۳۲کودک
تحت پوشش کمیته امداد و  ۸هزار و  ۲۷۷کودک تحت پوشش هر
دو نهاد هستند و براساس مصوبهای که در چهارمین جلسه شورای
ساماندهی این کودکان به تصویب رسیده ،قرار است نمایندگان این
نهادها وضعیت کودکان را تا پایان مردادماه تعیین و گزارش کنند.
گفتنی است که قرار است کارگروهی با حضور نماینده آموزش و
پرورش و سازمانهای مردمنهاد تشکیل شود تا راهکارهای مناسب
تدوین شــود .در آمار دیگری سرپرست  ۷هزار و  ۲۱۷کودک نیز
اعالم کردند ،کودکشــان به دلیل معلولیت به مدرسه نمیرود که
بر این اســاس مصوب شده سازمان بهزیســتی وضعیتشان را

بررســی کرده و در صورت اثبات معلولیــت ،آنها را حمایت کند.
بر اســاس این گزارش؛  ۳هــزار و  ۵۵۴کودک خارج از کشــور
زندگی میکننــد .در این میان  ۱۸۱۴کودک نیز فوت شــدهاند.
همچنیــن سرپرســت  ۱۵۵۲کودک خارج از مدرســه نیز اظهار
داشــت ه اند به علت دوری از مدرسه نمیتوانند فرزندان خود را به
مدرسه بفرســتند ۱۴۸7 .کودک به دالیل فرهنگی و عدم تمایل
سرپرست به مدرسه نمیروند .قرار اســت وزارت رفاه برای ۷۶۲
کودکی که سرپرســت آنها تماس تلفنی را قطع کرده و حاضر به
همکاری نشــده ،یارانههای نقدی و دفترچه بیمه را مسدود کند و
اطالعات آنها را به شورای انسداد مبادی بیسوادی بدهد تا نسبت
به این عمل والدین برخورد قانونی یا ترویجی به بازگشت کودکان
اقدام شود.

ناطق نوری:

مواظب زبانمان باشیم تا در جامعه ایجاد شکاف نکنیم

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان این که حفاظت
از زبان یکی از نصیحتهای پیامبر (ص) به امت خود بوده است،
اظهار کرد :به جــان هم انداختن افراد ،تهمت زدن ،دروغ گفتن و
ایجاد شکاف در جامعه همه از زبان است که شکل میگیرد.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین علیاکبر ناطق نوری
در مراســم شــب قدر در حرم امام خمینی (ره) ضمن تسلیت ایام
شهادت حضرت علی (ع) ،گفت :امشب از سه جهت دارای اهمیت
است .یکی این که شب شــهادت برترین بشر در آفرینش بعد از
پیامبر (ص) است و نیز احتمال بسیار داده میشود که امشب شب
قدر هم باشــد که یک ذکر در آن از هزار ماه بهتر و باالتر اســت؛
ضمن این که این دو حادثه با شب جمعه که شب رحمت و مغفرت
است ،عجین شده است .وی افزود :این یک توفیق است که نصیب
همه مومنان میشود که معلوم نیست سال آینده هم ادامه داشته
باشد و این نعمت خداوند است که امشب را زنده بودیم و آن را درک
یک فعال کارگری:

طرح کارورزی یک
سیستم بردهداری نوین
محسوب میشود

دبیر اجرایی خانه کارگر شــرق استان تهران معتقد است
که طرح کارورزی یک سیســتم بردهداری نوین محسوب
میشــود که در آن کارفرما میتواند به راحتی از کارگران
خود با کمترین حقوق کار بکشد.
به گزارش ایلنا ،فتح اهلل بیــات دبیر اجرایی خانه کارگر
شــرق اســتان تهران گفت :از پیریــزی و معرفی طرح
کارورزی مهمتر ،نحوه اجرای آن اســت زیرا ما در کشــور
چنین طرحیهایی را داریم .به عنوان مثال در دانشــگاهها
دانشجویان ملزم هستند بعد از اتمام دوران تحصیل مدتی
را بــرای کارورزی بگذارند ولی اینکه در چنین طرحی چه
میخواهند بکنند هنوز مشخص نشده است.
این فعال کارگری با انتقاد از اجرایی شدن این طرح ادامه
داد :ما در کشــور ســازمان عریض و طویلی به نام فنی و
حرفهای داریم .چرا دولت از این پتانســیل استفاده نمیکند
و حاال به فکر ایجاد طرح جدیدی شده است؟ ما همواره از
مطرح کردن چنین طرحهایی خاطرات تلخی داریم.
وی ادامــه داد :یکــی از ایــن خاطرات تلــخ به طرح
قراردادهای موقت بازمیگردد .در این طرح دولت و کارفرما
نتوانستند هماهنگی الزم را ایجاد کنند و درنهایت این طرح
سرنوشتی جز شکست نداشت.
بیات با نزدیک خواندن این طرح به سیســتم بردهداری
افــزود :اینکه یک فرد بعد از گذرانــدن دوران تحصیالت
عالیه بیاید با حداقل حقوق کار کند مانند شــیوه بردهداری
اســت که در آن تمام اختیار کارگر در دست کارفرما است.
هنوز مشــخص نشده است که قدرت کارفرما در این طرح
چقدر اســت اگر کارفرما خواست هر سه ماه کارگران خود
را تعویض کند و با همین سیاســت کارگاه خود را اداره کند
چه باید کرد؟

برنی سندرز سناتور آمریکایی:

تحریم جدید سنا
میتواند برجام را به
خطر بیندازد

برنی ســندرز ،یکی از دو سناتوری که روز پنجشنبه در
مجلس ســنا به طرح تحریمهای جدیــد علیه ایران رأی
مخالــف داد ،در بیانیهای گفت که ایــن مصوبه میتواند
اجرای توافق هستهای با ایران را به خطر بیندازد.
بــه گزارش تســنیم ،ســندرز در بیانیهای بعــد از این
رأیگیری گفت که او کام ً
ال با تحریمهای اعمالشده علیه
روسیه بهبهانه دخالت در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا
در ســال  2016موافق است ،اما تحریمهای ایران ممکن
است تبعاتی خطرناک داشته باشند.
وی نوشــت :این اقــدام ،بهویژه در زمــان باال گرفتن
تنشها بین ایران ،عربستان سعودی و متحدان این کشور
است و خطری نیست که ارزش انجام داشته باشد.
فکر میکنــم ایاالت متحــده بایســتی در خاورمیانه
نقشــی متوازنتر بازی کند و راههایی هم برای مقابله با
فعالیتهای ایــران و حمایت چندین دههای عربســتان
سعودی از افراطگرایی رادیکال پیدا کند.
ســندرز در این بیانیه همچنین نوشــته است :من قب ً
ال
در حمایــت از تحریمهــا علیه ایــران رأی دادهام و فکر
میکنــم که تحریمها ابزاری مهم بــرای آوردن ایران به
میز مذاکــره بودهاند ،اما معتقدم که این تحریمهای جدید
میتوانند توافق هستهای بسیار مهم امضاشده بین آمریکا
و شریکانش با ایران در سال  2015را به خطر بیندازند.

کردیم اما شکر این نعمت فقط با زبان نیست بلکه شکر هر نعمتی
صحیح استفاده کردن از آن نعمت است .این عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام با بیان این که حفاظت از زبان یکی از نصیحتهای
پیامبر (ص) به امت خود بوده است ،اظهار کرد :به جان هم انداختن
افراد ،تهمت زدن ،دروغ گفتن و ایجاد شکاف در جامعه همه از زبان
است که شــکل میگیرد .ما همه انسان هستیم .علی (ع) هم به
مالک میفرمود اگر عضوی از جامعه تحت حاکمیت تو مسیحی
اســت قابل احترام است و انسان اســت ،اگر زرتشتی است ،قابل
احترام اســت و انسان است .ناطق نوری تاکید کرد :ما مینشینیم
و میگوییم وضع جامعه بد است ،وضع جامعه خراب است ،جامعه
کیست؟ جامعه خود ما هستیم اگر ما خوب شویم و درست باشیم
جامعه هم خوب و درست میشود .اگر چیزی را نمیدانیم و بدون
تحقیق آن را میشنویم  -که این روزها با رشد شبکههای اجتماعی
این جور چیزها هم بیشــتر شــده  -همینطور نقلش نکنیم و به

راحتی به دیگــران تهمت نزنیم .به طرف میگوییم از کجا فالن
کالم را درباره کســی میگویی ،میگوید شنیده ام .شاید درست
نباشد ،چرا آن را نقل میکنی؟ چرا آبروی مومن را میبری؟ آبروی
مومن حرمتش از کعبه باالتر اســت .وی با تاکید بر حدیثی از امام
علی (ع) مبنی بر این که قبل از رســیدگی به حسابمان در آخرت،
خودمان به حسابمان رسیدگی کنیم ،گفت :دختران و پسران معزز
چــرا گونهای حرکت و عمل کنیم که معصیت خدا را انجام دهیم
یا دیگران را به گناه بیندازیم؟ چرا قرآن را زیر پا بگذاریم؟ اســام
برای زن باالترین مقام را قائل اســت .اسالم جایگاهی به زن داده
است که هیچ مکتبی به او نداده است .این عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام ادامه داد :اسالم اگر به زن میگوید خودت را حفظ
کن؛ نه این که او را تحقیر کرده باشــد بلکه او را عزت داده است.
خانم چرا شما باید عامل به گناه انداختن دیگران شوی؟ البته من
با روشهای تند مخالفم که جواب نداده و نمیدهد؛ باید منطقی ،با

اخالق و بر اســاس اسالم و سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) کار کرد.
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در پایان با بیان این
که باید بیدار باشــیم و بدانیم از کجــا آمدهایم و به کجا میرویم،
گفت :میشود در خودمان تغییر ایجاد کنیم به شرط آن که خود را
محاسبه کنیم و بنای تحول در خودمان داشته باشیم .در این مراسم،
چهرههایی چون آیتاهلل محمد موسوی بجنوردی ،حجت االسالم
والمسلمین سیدحســن خمینی ،سیدعلی خمینی ،مجید انصاری،
مرتضی اشراقی ،سیدمحمود دعایی ،قدرتاهلل علیخانی و مهدی
هاشمیرفسنجانی حضور داشتند.

انتقاد ایران از دسترسی کارشناسان صهیونیستی به تأسیسات هستهای
کشورهای پیشرفته

نماینده دائم ایران در آژانس بینالمللی انرژی
اتمی نســبت به دسترســی آزادانه کارشناسان
هستهای رژیم اســرائیل به تأسیسات هستهای
کشــورهای دارنده ســاح هســتهای و ترور
دانشمندان هستهای کشورهای عضو انپیتی
در خاورمیانه انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا ،رضا نجفی ،سفیر و نماینده
دائم جمهوری اسالمی ایران در آژانس بینالمللی
انرژی اتمی در جریان برگزاری نشســت فصلی
ژوئن شورای حکام طی سخنانی که در چارچوب
طرح موضــوع توانمندیهای هســتهای رژیم
صهیونیستی ارائه شد ،ضمن یادآوری محکومیت
شــدید برنامه سالحهای هســتهای این رژیم
از سوی کشــورهای عضو جنبش عدم متعهد

خواستار توجه دقیق و رســیدگی جدی به این
موضوع از ســوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی
شد و برنامه هســتهای نظامی این رژیم را مایه
نگرانی جدی ملتهای منطقه و جامعه بینالمللی
دانست .نماینده دائم کشورمان همچنین ضمن
انتقاد شدید از سیاستزدگی و رفتار دوگانه غرب،
در این زمینه خواستار منع کامل هرگونه همکاری
و انتقال مواد و تجهیزات هستهای به این رژیم
شد و نسبت به تاثیرات منفی برنامه هستهای این
رژیم بر امنیت منطقه و اعتبار معاهده عدم اشاعه
هستهای هشدار داد.
وی همچنین گفت :دسترسی آزادانه دانشمندان
هستهای رژیم اســرائیل به تاسیسات هستهای
برخی کشورهای دارنده سالحهای هستهای در

حالی صورت میگیرد که دانشــمندان هستهای
کشورهای عضو انپیتی از سوی تروریستیهای
اجیر شده از سوی رژیم صهیونیستی در خاورمیانه
ترور میشوند.
نجفی همچنین با یادآوری درخواســتهای
مکرر جامعه بینالمللــی در قالب قطعنامههای
مصوب آژانس و کنفرانس بازنگری معاهده عدم
اشاعه هستهای مبنی بر پیوستن فوری این رژیم
به انپیتی و قرار گرفتن کلیه تاسیسات هستهای
آن تحت نظارت کامل پادمانهای آژانس ،افزود:
متاســفانه رژیم صهیونیســتی طی سالهای
گذشته با نادیده گرفتن درخواست مشروع جامعه
بینالمللی و با حمایت کورکورانه برخی کشورها
با نقض آشکار همه قوانین و مقررات بینالمللی

به پبشبرد برنامه هستهای نظامی خود ادامه است.
نماینده کشــورهای عربی نیز در این نشست
طی بیانیهای ضمن محکوم کردن حمایت غرب
از توانمندیهای هستهای رژیم صهیونیستی و
به شکست کشاندن کنفرانس  2015انپیتی،
خواستار الحاق بیقید و شرط اسرائیل به انپیتی
و قرار گرفتن تاسیسات هستهای این رژیم تحت
پادمانهای آژانس شد و تاکید کرد که تا تحقق
این امر ،موضوع توانمندیهای هستهای اسراییل
که تهدیدی برای منطقه و جهان است ،باید در
دستورکار آژانس باقی بماند.
شایان ذکر اســت که هیأت آمریکا و نماینده
اتحادیه اروپا ضمن حمایت از اســرائیل ،از طرح
این موضوع در این نشست انتقاد کردند.

محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسالمی:

جرقه اقدام مسلحانه علیه پهلوی را شهید مطهری زد

دبیرکل حزب موتلفه اســامی گفت :مرحوم
شــهید مطهری در یک جلســه در تشکیالت
موتلفه اسالمی گفت که دیگر سخنرانی و بیانیه
دادن علیه رژیم فایدهای ندارد بلکه باید چند نفر
از ســران رژیم شاه به خاک افکنده شوند تا این
رعب و یاس بشکند.
به گزارش ایلنا ،مراسم پنجاه و دومین سالگرد
شهدای حزب موتلفه اســامی (شهیدان حاج
صادق امانی ،محمد بخارایی ،رضا صفارهرندی
و مرتضــی نیکنژاد) با حضور خانواده شــهدا،
جمعی از اعضای حزب موتلفه اسالمی و برخی
چهرههای سیاسی برگزار شد.
در این مراسم محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب
موتلفه اســامی اظهار کرد :این ســوال مطرح
اســت که چرا در اول بهمن  ۱۳۴۳گروه نظامی

موتلفه اســامی ،با شلیک گلوله در مقابل رژیم
عرض اندام کرد؟! او با اشاره به تصویب ماجرای
الیحه انجمن های ایالتی و والیتی گفت :در این
غائله رژیم شاه یک تودهنی محکم از مراجع و
مــردم دریافت کرد و به زعم خود انتقام آن را در
 ۱۵خرداد  ۴۲گرفت.
حبیبی ادامه داد :حادثه هولناک خرداد سال ۴۲
برخی از مبــارزان را مایوس و مرعوب کرد .این
حادثه را حزب توده و جبهه ملی یک شــورش
کــور نامیدند اما مومنین پیرو مرجعیت نام آن را
نهضت گذاشتند.
دبیرکل حزب موتلفه اســامی با بیان اینکه
پس از حادثــه  ۱۵خرداد  ۴۲و حاکمیت رعب و
یاس در کشور برخی از مبارزان تحت تاثیر قرار
گرفته بودند ،اظهار کرد :مرحوم شهید مطهری در
یک جلسه در تشکیالت موتلفه اسالمی گفت که
دیگر سخنرانی و بیانیه دادن علیه رژیم فایدهای
ندارد بلکه باید چند نفر از سران رژیم شاه به خاک
افکنده شوند تا این رعب و یاس بشکند؛ در واقع
جرقه این کار را شهید مطهری در جلسات موتلفه
اسالمی زد.
وی گفت :پس از این جلســه و بیان شــهید

قطر ایرویز:

آسمان ایران ما را از
دولت های عربی بینیاز کرد

اکبــر البکر مدیــر اجرایی قطر ایرویز در گفتگو با شــبکه
الجزیره می گوید که هواپیمایی قطر دوســتانی مانند ایران،
ترکیه و عمان در منطقه دارد که پروازهایش را از آسمان این
کشورها انجام می دهد.
به گزارش انتخاب ،البکر گفته است که پس از بسته شدن
مســیر هوایی عربستان ســعودی ،امارات و بحرین به روی
هواپیماهــای آنها ،در حال حاضر بســیاری از پروازهای این
شرکت هواپیمایی از آسمان ایران استفاده می کنند .وی افزده
است اقدام کشورهایی که حریم هوایی را به روی هواپیماهای
قطری بستهاند اقدامی غیرقانونی است.
مدیر اجرایی قطر ایرویز گفته است که قطر بسیار انعطاف
پذیر اســت و ما به شکل بســیار موفقیتآمیز توانستیم این
بحــران را کنترل کنیم تا فعالیت معمول شــرکت ادامه یابد.
عربستان سعودی به اتفاق برخی از متحدانش قطر را به دلیل
حمایت از تروریست متهم می کنند ،ادعایی که قطر آنرا رد
کرده است.

مطهری بود که یک جلسه  ۱۸ساعته در شورای
مرکزی موتلفه اســامی تشکیل شد و اعضای
تشــکیالت تصمیم به یک اقدام مسلحانه علیه
رژیم پهلوی گرفتند.
حبیبی بــا تاکید براینکــه در آن زمان آنچه
برای اعضای موتلفه اســامی اهمیت داشــت
کســب اجازه از مرجعیت برای اقدام مســلحانه
علیه رژیــم بود ،گفت :در غیاب امام خمینی(ره)
مرحوم سید تقی خاموشی به مشهد مشرف شد
و خدمت آیتاهلل میالنی رسید و از ایشان در این
زمینه اســتفتاء بعمل آورد .دبیرکل حزب موتلفه
اسالمی اظهار کرد :وقتی مرحوم خاموشی از آیت
اهلل میالنی استفتاء کرد که آیا برای کار مسلحانه
علیه رژیم مجوز شــرعی داریم یا خیر ،ایشــان
فرموده بودند شما این مجوز را از طرف من دارید
و حتی اگر به خود شاه هم دسترسی پیدا کردید
او را هم بزنید.
او خاطرنشــان کــرد :در آن مقطع نخســت
وزیر رژیم یعنی حســنعلی منصور در روز روشن
الیحهای به مجلس شــورای ملی میبرد و در
آنجا مصــوب میکند که اگر اتبــاع آمریکایی
در ایران جرمی مرتکب شــدند دستگاه قضایی

پهلوی حــق محاکمه آنها را نــدارد .یعنی اگر
یــک آمریکایی اینجا به ناموس کســی تجاوز
میکرد دستگاه قضایی شاه نمیتوانست آن را به
محاکمه بکشاند بلکه جرم آن تبعه آمریکایی باید
در کشورش مورد بررسی قرار میگرفت.حبیبی
تصریح کرد :مبارزان مسلح موتلفه اسالمی ،در
شــرایطی که برخی مایوس شده بودند ،با اجازه
مرجعیت گلولهای به گلوی منصور شلیک کردند
تا بگویند مبارزان زنده هســتند .دبیرکل حزب
موتلفه اسالمی گفت :گلوله موتلفه اسالمی در
اول بهمن سال  ۴۳در واقع فریاد همه مبارزانی
بود که شرایط مناسبی برای عرض اندام در مقابل
رژیم شاه نداشتند .او با اشاره به توصیف آیتاهلل
خامنه ای از شهدای موتلفه اسالمی ،اظهار کرد:
رهبر انقالب در تقدیر این شهدا فرمودند شهدای
موتلفه اســامی مصداق «نــوراهلل فی ظلمات
االرض» هســتند .انصافا در آن مقطع تاریکی و
خفقان نفسها را در ســینهها حبس و عدهای را
نیز از ادامه مبارزه پشیمان کرده بود .حبیبی تاکید
کرد :شهدای موتلفه اســامی در آن شرایط به
میدان آمدند و به مبارزان مایوس دلگرمی دادند.

مسکو:

ابوبکر بغدادی احتماال ماه مه در رقه کشته شده است

وزارت دفاع روســیه احتمال داد که رهبر گروه تروریستی
داعش در یکی از حمالت جنگندههای این کشور در ماه مه
گذشته در رقه کشته شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی،
وزارت دفاع روســیه از احتمال کشته شدن ابوبکر بغدادی،
رهبر گروه تروریســتی داعش در حمل ه هوایی جنگندههای
این کشــور در رقه در اواخر مه گذشته خبر داد .اسپوتنیک
روسیه تاریخ این حمله را  ۲۸مه ( ۷خرداد) اعالم کرده است.
این وزارتخانــه تاکید کرد ،در آن حمله یکی از تجمعهای
فرماندهان داعشی هدف قرار گرفته شد.
این در حالی است که ائتالف بین المللی تحت امر آمریکا
اعالم کرده اســت که نمیتواند گزارشهای روسیه درمورد
کشته شدن ابوبکر بغدادی در سوریه را تایید کند.
از ســوی دیگر ســرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه نیز
گفت :تا این لحظه نمیتوان کشــته شدن البغدادی را تایید
کرد .الوروف امــروز در جمع خبرنگاران گفت :من هم خبر

کشته شدن البغدادی را شنیدهام اما فعال نمیتوانم صحت آن
را صد درصد تایید کنم.
وی افزود :به هر حال اغــراق در اهمیت حذف البغدادی
الزم نیســت زیرا تجربه نشــان داده که نمونههای دیگری
مثل گروههای تروریســتی جبهه النصره ،گروه داعش و ...
با ترمیم خود دســت تخریب و اقدامات تروریستی میزنند.
در همین حال آلکسی پوشــکوف ،رئیس کمیسیون اطالع
رســانی شورای فدراسیون روســیه در رابطه با خبر هالکت
ابوبکر البغدادی در پیامی تویئتری نوشــت :اگر کشته شدن
البغدادی ثابت شــود ،این ضربه شــدیدی به داعش بوده و
این گروهک در همه جبههها عقب نشینی خواهد کرد .وی
همچنین افزود :هالکت سرکرده داعش به شکست نظامی
آن ســرعت خواهد بخشید .همچنین ویکتور اوزرف ،رئیس
کمیته امور دفاعی و امنیتی شورای فدراسیون روسیه گفت:
به هالکت رسیدن ابوبکر البغدادی ،سرکرده گروه تروریستی
داعش به آزاد سازی شهر رقه کمک خواهد کرد.
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یادداشت

کمفروشی حجتاالسالم رییسی
در شرح وصیتنامه علی(ع) و سانسور حقوق مخالفان

رحمتاله بیگدلی -عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

حجتاالســام ســیدابراهیم رییســی متولــی آســتان قــدس رضــوی،
ســخنران شــب بیســتم ماه رمضان آســتان بود .جنــاب رییســی نامه ۴۷
نهجالبالغــه را بهعنــوان موضوع ســخنرانی خود قــرار داده بــود .این نامه،
گــزارش وصیــت علــی (ع) در بســتر احتضــار خطــاب بــهامام حســن و
امام حسین (ع) است که در آن فرزندان خویش را بهمهمترین نکات مد نظر خود
تأسف نابجا بر
بهشــرح ذیل وصیت میکند« :تقوای الهی ،دنياگريزى ،اجتناب از ّ
چيزى از دنيا كه از دســت رفته باشد ،حقگويى ،داشتن هدف اخروی در عمل،
دشمنی با ظالم و یاوری مظلوم ،داشتن نظم در امور ،اصالح ذات البین و تالش
برای حل اختالفات مردم ،سرپرســتی يتيمان و ضایع نکردن آنان ،رعایت کامل
اهميــت دادن به نماز ،زيارت كعبه ّ
معظمه و
حقوق همســايگان ،عمل ب ه قرآنّ ،
خالی نگذاشتن خانه خدا ،جهاد در راه خدا ،امر به معروف و نهى از منكر ،نهى از
خونريزى و زیادهروی در قصاص ،رعایت حقوق قاتل زندانی خویش».
حجتاالســام رییســی درباره توصیههای عبادی و فــردی در وصیت امام
علی (ع) بهتفصیل ســخن گفت ،اما درباره دو ســفارش بخــش پایانی وصیت
علی (ع) که سیاســی و حکومتی بود ،نــه تنها توضیح کافی نداد ،بلکه از ترجمه
تحتاللفظی و دقیق ایــن دو فقره هم خودداری کرد ،در حالی که این دو فقره،
نتیجه و روح وصیت امیرالمؤمنین امام علی (ع) و حاکی از رســوخ موارد پیشین
در جان آن حضرت و نیاز مهم امروز جامعه ماست و از آنجایی که جناب رییسی
کاندیدای ریاستجمهوری بود از ایشان انتظار میرود که در این زمینه بهتفصیل
سخن بگوید! علی (ع) در این دو فقره از وصیت خود به چند نکته اساسی درباره
الزامات رفتار حکومت اسالمی با مخالفان به شرح ذیل تأکید میکند:
 .۱اجتناب از خونريزى و زیادهروی در قصاص.
 .۲رعایت حقوق مخالفان باالخص زندانیان.
 .۳رعایت حقوق قاتل زندانی خویش.
امام علی (ع) میفرماید:
«ای پسران عبدالمطلب ،نبینم که [بعد از درگذشت من] در خون مسلمان فرو
روید و بگویید امیرمؤمنان کشته شده است [و این بهانهای برای خونریزی شود]،
هان ،بدانید جز کشــنده من نباید کسی بهخون من کشته شود ،بنگرید اگر من
از این ضربت او مردم ،او را فقط یک ضربت بزنید و او را مثله نکنید [دســت  ،پا
و دیگر اندام او را مبرید] که من از رسول خدا شنیدم که میفرمود« :بپرهیزید از
بریدن اندام مرده [مثله کردن او] هر چند سگ هار باشد».
جناب رییسی از این فقره از وصیت امام علی (ع) بهسرعت رد شد و آن را حتی
ترجمه دقیق هم نکرد و بهطور کلی چنین گفت:
«مبادا بگویید امیرالمؤمنین کشته شده است و همه چیز را در هم بریزید!».
این در حالی است که علی (ع) در قامت امام معصومی که قول و فعل و تقریر
او برای ما حجت شرعی است در این دو فقره بهنکات مهم ذیل تصریح و تاکید
کرده است:
 .۱اصلیتریــن حق آدمی حق حیات اســت که پایه حقوق دیگر میباشــد و
براساس آن هر انسانی ـ از هر نژاد و ملیت و مذهبی ـ از زمانی که در رحم مادر
قرار میگیرد تا زمانی که آخرین نفس را میکشــد ،دارای حق حیات است و نیز
جامعه و حکومت مکلفند که از این حق حمایت کنند.
 .۲با تأمل در تعالیم اسالم ،استنباط میشود که هیچکس حق ندارد حق حیات
را از کسی سلب کند و کشتن یک فرد بهمنزله قتل همه آدمیان است:
«هرکس ،کسی را جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادی در زمین بکشد ،پس
گویا همه مردم را کشته است و هرکس ،فردی را زنده بدارد ،گویی تمام مردم را
زنده داشته است( ».قرآن کریم ،مائده ،آیه )۳۲
 .۳امام علی (ع) درصدد ایجاد جامعهای بود که در آن جان و مال و آبروی همه
شــهروندان محفوظ باشد و براین اساس در عهدنامه خود به مالک اشتر ،ریختن
بهناحق خون مردم را بزرگترین گناه معرفی میکند و چنین هشدار میدهد:
«از خونریــزی بهناحق شــدیدا بپرهیز؛ زیرا هیچ چیــزی بیش از خونریزی
بهناحــق ،انتقام الهی را نزدیک نمیکند و پیامدهای بزرگ ندارد و زوال نعمت و
بریده شدن رشته عمر و دولت را سبب نمیشود( ».نهجالبالغة ،نامه )۵۳
امیرمؤمنان (ع) در تمــام دوران امامت خود بهاین فرمایش خود متعهد بود و
هرگــز خون احدی را جز بهقصاص و یا در میدان جنگ البته آن هم بعد از بارها
دعوت به صلح و گفتوگو و در مقام دفاع بعد از حمله مخالفان نریخت!
علی (ع) در واپســین لحظات عمر شــریف خود نیز بهاین اصل پایبند بود و
براین نکته تأکید و تصریح کرد که حکومت ،حق ریختن خون کســی را جز به
قصاص و آن هم جز در خصوص شخص قاتل مباشر در قتل ندارد!
 .۴علــی (ع) از اینکــه بهبهانه قتل خلیفه مســلمین از خانواده  ،همفکران و
همحزبیان قاتل انتقام گرفته شود شدیدا نهی میکند!
ســفارش علــی (ع) به مــدارا بــا قاتــل زندانی خویــش و ابــراز میل بــه عفو او

علی (ع) در باره قاتل خویش ســفارش کرد که از غذا ،خوراک و آشــامیدنی او
کم نگذارند ،و خود پس از نوشــیدن جرعهای از شیر ،ظرف شیر را برای قاتل در
حبسش فرستاد!
وصیت کرد کــه او را ُمثلَه نکنند،
(ع)
حســن
امام
به
مورد
یک
علــی (ع) در
ّ
چشــم ،گوش ،بینی ،زبان و دســت و پای او را نبرند ،و او را زنده نسوزانند ،بلکه
چون یک ضربه زده اســت ،در صورت قصاص فقط یک ضربه از شمشیر بر سر
او فرود آورند ،و در مورد دیگر که در نامه  ۲۳آمده اســت ،توصیه به عفو میکند
و میفرماید:
«اگر من زنده بمانم خود صاحباختیار و ولی خون خود هســتم ،و اگر بمیرم و
ب را عفو کنم این عفو برای
فانی گردم ،فنا میعاد و میقات من اســت ،و اگر ضار 
تقرب [به خدا] و برای شــما حسن ه اســت .پس بنابراین عفو کنید و
من موجب ّ
از جرم ضارب من چشــم بپوشید ،آیا دوســت ندارید که خداوند نیز از خطاها و
گناهان شما درگذرد؟»
پس رو به امام حسن (ع) کرد و با تاکید مجدد فرمود:
«پســرم[ ،در صــورت قصاص] فقط یک ضربه در مقابــل یک ضربه بزنید و
زیادهروی گناه است و گناه مکن».
(بحاراالنوار ،ج  ،۴۲ص )۲۰۷
نتیجه اینکه علی (ع) در وصیت خویش ،توصیه به مدارا با زندانیان و مخالفان
حتی برانداز و قاتل خلیفه مسلمین میکند و از زیادهروی در قصاص ،نهی و حتی
توصیه به عفو قاتل خویش میکند!
البته علی (ع) به همین مقدار اکتفا نمیکند و به منظور پیشگیری از زیادهروی
در انتقــام و قصاص بهیاران و فرزندانش در باره خوارج که همفکران و یاران ابن
ملجم قاتل خلیفه مسلمین بودند ،اینگونه توصیه میکند:
«پس از من خوارج را نکشــید؛ زیرا کسی که حق را جوید و دچار اشتباه شود،
مانند آن کس نیست که باطل را خواهد و بدان هم دست یابد».
علی (ع) در واقع با مقایسه بین خوارج (مارقین) و معاویه و اصحابش (قاسطین)
بین آنان فرق میگذارد و میفرماید:
«بعــد از من خوارج را نکشــید؛ زیرا خوارج با معاویــه و اصحابش فرق دارند،
اینها حق را میخواهند ،ولی احمقند و اشــتباه کردهاند ،اما اصحاب معاویه ،حق
را میشناسند و دانسته با آن مبارزه میکنند».
مخلص کالم اینکه از جناب رییســی در قامت یک چهره سیاســی که قصد
تکیه زدن بر مســند ریاستجمهوری ایران را داشــت ،انتظار میرود که اگر به
دنبــال جلب اعتماد مردم اســت در خصوص دفاع از حقــوق مردم و باالخص
مخالفان ،آن هم از موضع دین ،کمفروشــی و ســخنان اولیای دین را سانسور و
کتمان حقیقت نکند!

