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نگاهي به انتشار جزئیات دادگاه محمدرضا خاتمي و پرونده محمدعلي نجفي

آﯾﻨﻪ

شکستمعاملهقرنترامپ
 سیاوش فالحپور :شکست نخستوزیر اسرائیل در
مذاکرات تشــکیل کابینه عالوه بر ضربه سختی که به
معامله قرن وارد کرد ممکن اســت تبعات خطرناکی
برای شــخص نتانیاهو هم داشــته باشــد چراکه در
شــرایط کنونی ،پرونده قضایی او با اختیارات بیشتری
از سوی دادستانی رژیم صهیونیستی پیگیری میشود؛
روندی که بدون شــک منجر بــه تضعیف مهمترین
متحــد دولت ترامپ در خاورمیانه خواهد شــد .حاال
از معاملــه قرن که قــرار بود برگ برنــده ترامپ )در
حوزه سیاســی خارجی( در انتخابات باشــد تنها یک
نشســت اقتصادی در منامه باقی مانده ،نشســتی که
به گفته وزیر کشــور تشــکیالت خودگردان فلسطین،
بهدلیل وضعیت دولت اســرائیل دیگر حتی ضمانت
اجرایی هــم ندارد .از زمان آغازبــهکار دولت ترامپ،
صفکشیهای بیسابقهای در سطح منطقه و جهان
نسبت به سیاستهای میهمان جدید کاخ سفید شکل
گرفته اســت .اگرچه توجه رســانهها بیشتر بر محور
متحــدان قدرتمند ترامپ در ســطح منطقه متمرکز
بوده )مشخصا اســرائیل ،امارات و عربستان( ،بهنظر
میرســد دســتکم در پرونده معامله قــرن ،محور
مخالفان ترامپ تا این لحظه حرف خود را به کرســی
نشانده است.

ناکامی ائتالفهای عربی در مکه
 امیر موســوی ،کارشناس مسائل اســتراتژیك :در
حالی که ملک سلمان ،پادشاه سعودی تمام اظهارات
و موضعگیریهای خود را متوجه جمهوری اسالمی
ایران کــرد این اظهارات از ســوی کشــورهایی چون
مصر و ســودان هم که تاکنون کمکهای مالی قابل
مالحظهای را از ریاض دریافت کردهاند ،مورد استقبال
قرار نگرفت .عراق هم بهعنوان یکی از کشورهای مهم
منطقــه صراحتا به دفاع از ایــران پرداخت و مواضع
ســعودی علیه تهران را محکوم کرد .اظهارات ملک
ســلمان در خواسته و مواضع هیچ کدام از میهمانان
حاضر در این نشســت تکرار نشــد .بیانیه ســران این
اتحادیه نیز که  ۹بند از آن به ایران اختصاص داده شد،
منعکسکننده مواضع هیچ کدام از سران حاضر نبود.
این در حالی بود کــه رئیسجمهوری مصر ،محمود
عباس و پادشــاه اردن در خالل این نشســت اتحادیه
عرب ،طرح معامله قرن را محکوم کرده بودند اما در
بیانیه پایانی هیچ اشارهای به این موضوع نشده بود.
politics@sharghdaily.ir

شرق :ساعت  ۹صبــح اســت و بسیاري از فعاالن
سیاســي و خبرنــگاران بــراي حضــور در دادگاه
محمدرضــا خاتمــي حاضر شــدهاند .همه افراد
به داخــل دادگاه هدایت ميشــوند و همان ابتدا
مشخص ميشود شعبه براي  ۱۰نفر بیشتر صندلي
نــدارد و پنج نفــر نماینده قوه قضائیــه از قبل در
جلســه حاضر هســتند و محمدرضا خاتمي فقط
ميتواند پنــج نفر را با خود به جلســه ببرد ،بین
سیاسیون و خبرنگاران او تعدادي از خبرنگاران را
انتخاب کرد و مابقي مجبور به ترک دادگاه شــدند
تا بــا  ۴۵دقیقه تأخیر ،دادگاه بدون اجازه انتشــار
جزئیات برگزار شود .این در حالي است که حوادث
مربوط به قتل همســر دوم نجفي ،شهردار سابق
تهران ،از زمان وقوع قتل تا به امروز که پرونده در
مرحله تحقیقات اســت ،لحظهبهلحظه هر آنچه
رخ داده رسانهاي شده است .حتي حقوق ابتدایي
یک متهم در این فرایند حفظ نشده و در یک رفتار
عجیب خبرنــگار تلویزیون بهراحتــي آلت قتاله
مهمترین قتل ســال  ۹۸را به دست ميگیرد و به
شمارش گلولهها ميپردازد این در حالي است که
در هیچ نقطــه از دنیا امکان ندارد مدارک ارتکاب
جرم را در اختیار خبرنگار قــرار دهند تا بهراحتي
آثار انگشــت روي اســلحه نابود شــود .اینکه اثر
انگشــت نجفي روي اســلحه باشــد ،موضوعی
طبیعي است ،هرچند اکنون دیگر مطمئن نیستیم
آثاري روي اسلحه مانده باشــد تا اگر اثر انگشت
افراد دیگري هم روي اســلحه بــوده ،در روزهاي
برقراري دادگاه قابل شناسایي باشد.
دوربین صداوسیما اجازه حضور در این جلسه را
پیدا نکرد
آنچه در این دو پرونده مهم ،هرچند با اتهامات
متفاوت ،در حال رخدادن است ،تبعیض در انتشار
اطالعات و جزئیات پرونــده ،اتهامات و دفاعیات
اســت .در یکي دوربیــن صداوســیما تماموقت
بــا متهم همــراه اســت و در یکي دیگــر اجازه
ورود دوربین صداوســیما به جلســه دادگاه داده
نميشــود .علي شکوريراد ،دبیر کل حزب اتحاد
ملت ،دراینباره صبح روز گذشته در مقابل دادگاه
کارکنان دولــت ،گفت :حدود  ۴۰نفــر از فعاالن
سیاســي و خبرنگاران براي حضور در این دادگاه
پشــت در حضور پیدا کردند؛ اما هیچکدام از این
افراد موفق به حضور در جلســه دادگاه نشدهاند.
حتي خبرنگار و دوربین صداوســیما اجازه حضور
در این جلســه را پیدا نکردند .بعد از پایان جلسه

روز گذشــته که دادگاهي علني بود ،اما رسانهاي
با ماشین حساب وارد دادگاه شده بودیم
نبود ،ســیدمحمدرضا خاتمي که بــا یک کیف پر
او دربــاره اینکــه کیفرخواســت براســاس
از مدارک و یک عدد ماشــین حساب راهي دادگاه
صحبتهــاي او مبني بر تقلــب در انتخابات ۸۸
شده بود ،در محوطه بیرون دادگاه در گفتوگو با
و تقلب در هشــت میلیون رأي تنظیم شده است،
خبرنگاران گفــت :براي من جالب بود که صحنه
گفت :مســتندات دقیقي وجود دارد که در بخش
دادگاه بهگونهاي آرایش داده شده بود که دادگاه
اول و دوم دفاعیــات خود ارائه کــردهام؛ اما هنوز
علنــي بــود؛ اما از قبــل بخش قابــل توجهي از
بسیاري از ابعاد انتخابات سال  ۸۸باقي مانده است
صندليها توســط برخي از دوســتان پر شده بود
که بســیار اهمیت دارد؛ اما همانگونــه که بارها
و دوربینهــاي فیلمبــرداري
تأکید کردهام ،شــاید در شرایط
کــه احتماال متعلــق به خود
فعلي کشــور پرداختن به این
سیدمحمدرضا خاتمي :دادگاه
دادگاه بود ،از قبل چیده شده
موضوعات به صالح نباشد؛ اما
عنوان علني داشت ،اما بهتر از این
بودنــد .او ادامــه داد :دادگاه
بههرحال دادگاه تصمیمش را
ميتوانست برگزار شود .آقاي رئیس
عنوان علني داشــت ،اما بهتر
گرفته که رسیدگي کند و ما هم
دادگاه بسیار سعه صدر داشتند و
از ایــن ميتوانســت برگــزار
ميپذیریم .او خاطرنشان کرد:
اجازه ميدادند دفاعیات بیان شود که
شــود .آقــاي رئیــس دادگاه
با وجود اینکه بارها اعالم شده
این کار قابل تقدیر است؛ اما آمدن
بســیار ســعه صدر داشتند و
دادگاه علني اســت؛ اما اجازه
خود آقاي قطبي ،رئیس دادسراي
اجــازه ميدادنــد دفاعیــات
انتشار محتویات داده نميشود
فرهنگ و رسانه ،نشاندهنده آن است
که دفاعیات اول ما بسیار مؤثر بوده
بیان شــود که ایــن کار قابل
که مقداري علنيبودن دادگاه
است و به قول دوستي ما با ماشین
تقدیر اســت؛ امــا آمدن خود
را زیر سؤال ميبرد.
حساب وارد دادگاه شده بودیم
آقاي قطبي ،رئیس دادسراي
ميخواهم دامن نظــام را از
فرهنگ و رسانه ،نشاندهنده
موضوع تقلب تبرئه کنم
آن اســت که دفاعیــات اول ما بســیار مؤثر بوده
خاتمي با بیان اینکه اســناد و مــدارک متقني
اســت و به قول دوستي ما با ماشین حساب وارد
وجــود دارد ،گفت :من ســعي ميکنم بر این مبنا
دادگاه شــده بودیم .خاتمي افزود :برخالف آنچه
فتنــه واقعي را نشــان دهم که چــه چیزي بوده
یک عده تصــور ميکردند که ما دســتمان خالي
اســت .ميخواهم دامن نظام را از موضوع تقلب
تبرئــه کنــم و اگر فرصت شــد ،در قســمتهاي
است ،دســتمان پر است و دفاعیات خود را ادامه
ميدهیم.
بعــدي دفاعیاتــم خواهم گفت .او در پاســخ به

ســؤال خبرنگاري مبني بر اینکه شــما در دادگاه
اعــداد و ارقامي را ارائــه کردهاید ،آنها را از طریق
چــه مجــاريای به دســت آوردهایــد ،گفت :در
بخش اول دفاعیاتم هم عنوان کردم؛ من ادعایي
ندارم و نه دسترســي به پشــت پردهاي دارم و نه
غیبگو و رمال هســتم .هنگامي کــه این پرونده
برایم تشکیل شد ،از اقصا نقاط کشور عالقهمندان
و دوســتان و کســاني که به دنبال این کار بودند،
شــواهد و مدارکي را ارسال کردند .هنگامي که به
ایــن مدارک توجه کردم ،متوجه شــدم همه اینها
اســناد و مدارکي اســت که در رسانههاي رسمي
کشور منتشر شــده یا گزارشهای مجاري قانوني
مانند گزارش تفسیري شوراي نگهبان یا بیانیههاي
منتشرشده از سوي وزارت کشور است.
خواســتم آقایان جنتي ،کدخدایي ،محصولي،
دانشجو و شریفيراد را احضار کنند
خاتمــي گفــت :آن چیــزي که من به دســت
آوردهام ،در ظاهــر امــر قصورهایي اســت که در
انتخابات صورت گرفته اســت .پشت این پرده چه
اتفاقاتي صورت گرفته ،باید روشن شود .او درباره
اینکــه در دادگاه اعالم کرده اســت تا شــاهداني
را احضــار کنند ،گفــت :از محضر رئیــس دادگاه
خواســتم اعضاي شوراي نگهبان که در رأس آنها
آقایــان جنتي و کدخدایي قــرار دارند و همچنین
از مســئوالن وزارت کشــور کــه حداقل ســه نفر
هستند ،آقایان محصولي ،دانشجو و شریفيراد را
احضار کنند .همچنین یکســري مسئوالن استاني
و اســتاندار را بخواهند و باالخره شخصیتهایي
مانند آقاي محســن رضایي ،آقــاي قالیباف ،آقاي
شمخاني ،آقاي علي الریجاني ،آقاي پورمحمدي
و آقاي علي مطهري را که من به اســناد و مدارک
آنها استناد کردهام ،به دادگاه احضار کنند.
به همان شــدتي که امــکان انتشــار جزئیات
جلســه دادگاه محمدرضا خاتمي وجــود ندارد،
همچنان اخبار نجفي در رســانهها در حال انتشار
است و افکار عمومي در جریان جزئيترین مسائل
این پرونده که یک قتل خانوادگي است ،قرار دارد
و همیــن افکار عمومــي از کوچکترین اطالعات
راجع به پرونده ادعاي تقلب در انتخابات  ۸۸که
باب بررســي و رســیدگي به آن بعد از  ۱۰سال باز
شده است ،کامال محروم است .حداقل اگر از نگاه
ارزشهاي خبري به موضوعات توجه شــود ،بعد
دربرگیــري خبر دادگاه محمدرضا خاتمي بســیار
بیش از پرونده نجفي است.
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شرق :براي نخستین بار یك اصولگرا در ماجراي
قتل میترا اســتاد بــه دســت محمدعلي نجفي
تشکیك وارد کرد و شهردار سابق تهران را قرباني
یك توطئه دانست .در روزهاي گذشته رسانهها و
چهرههاي اصولگرا کامال همســو با هم ،تیغ تیز
خود را به سمت اصالحطلبان نشانه رفته و آنها
را مقصر رخداد یك قتل معرفي ميکنند .صادق
زیباکالم با اشــاره به اینکه ایــن قتل یقینا تراژدی
هولناک و غمانگیزی اســت ،گفته بود که بالطبع
اصالحطلبان ســعی میکنند تا از هزینه سیاسی
آن بکاهنــد و در مقابل بســیاری از اصولگرایان
تــالش خواهنــد کــرد )همچنانکه شــروع هم
کردهاند( تا حداکثر بهرهبرداری سیاسی را از این
ماجرا بکنند .حاال محســن رفیقدوست برخالف
یــاران همجریان خود به خبرآنالین گفته اســت:
»بــه نظرم از قبل توطئــهای علیه او ترتیب داده
شده بود و ایشان گرفتار آن توطئه شد«.
رئیس اســبق بنیاد مســتضعفین در پاسخ به
این ســؤال که شــما زمانی عضــو هیئت دولت
دوران جنــگ بودیــد و در آن کابینه وزیر دیگری
هم حضور داشــت بــه نام محمدعلــی نجفی،
اتفاقــات اخیــر چقدر بــرای شــما تکاندهنده
بود و چه حســی داشــتید ،گفته اســت» :من با
ایشــان دوست بودم و ایشــان را دوست داشتم.
ایشــان فردي بســیار اخالقی بودند ،به نظرم از
قبل توطئــهای علیه او ترتیب داده شــده بود و
ایشان گرفتار آن توطئه شــد .آقای نجفی فردی
ســلیمالنفس ،خونسرد و شــوخطبع بود که به
همه روی خوش نشــان میدادنــد ،بنابراین این
حرکت حداقل از نظر من غیر قابل باور است«.
دو روز پیــش هــم یــك خبرنــگار نزدیك به
نجفــي کــه در دوران شــهرداري او مســئول
کانــال تلگرامي »نجفيمدیا« بود هم با انتشــار
اسکرینشــات چت خود با محمدعلی نجفی ،در
یک پیام توییتری نوشت» :این اسکرینشات چتی
اســت که روز انتشــار خبر خودکشی دکتر نجفی
با ایشــان انجام دادم ،از بازپرس محترم پرونده،
وکیل آقــای نجفی ،خبرنگاران و حتی دســتگاه
امنیتــی میخواهم ماجرای مســمومیت نجفی
را واکاوی کنند ،کلید ماجرا شــاید آنجاســت!«.
آذرماه ســال گذشته خبري منتشر شــد مبني بر
اینکه محمدعلي نجفي خودکشي کرده است.
این خبر از ناحیه رســانههاي اصولگرا منتشر
شــد اما نزدیــکان نجفــي آن زمان ایــن خبر را
تکذیب کردند .نجفــي در گفتوگوي اخیر خود
با خبرنگاران هم به ماجراي خودکشــي خود در
هتل الله اشاره کرده و آن را تأیید کرده بود .دیروز

ﻋﮑﺲ :ﻣﺮﯾﻢ ﮐﺎﻣﯿﺎب ،ﻣﻬﺮ

فلسطین تنها نیست
 سیدرضا اکرمي :حس اســتقاللخواهي و آزادگي
ملتها نهتنها از بین نميرود بلکه ملتها در مقابل
زورگویــان مواضع محکمتري اتخاذ ميکنند که براي
نمونــه ميتوان به اعتراضات رخداده در کشــورهاي
منطقه ،فرانســه و انگلســتان و حتي امریکاي التین
اشــاره کرد .روز جهاني قدس در ســال  ۹۸در قیاس
با ســالهاي گذشــته یك تفاوت عمده دارد و آن هم
موضوع افزایش بیداري ملتها است .ملتها روز به
روز بیدار ميشــوند و ما امیدواریــم روزي این بیداري
منجر به نابودي غده ســرطاني منطقه شــود .تالش
کشورهاي استکباري نظیر امریکا و اسرائیل با همراهي
پیدا و پنهان برخي کشورهاي درون و خارج از منطقه
براي آنچه معامله قرن خواندهاند و خواســتار انتقال
فلســطینيها از شــهر و کشــور خود با وعده پول به
مناطق دیگري هســتند ،به واســطه همیــن بیداري
ملتها و هوشیاري هرچه بیشتر افکار عمومي نسبت
بــه توطئههاي اســتکباري علیه مردم فلســطین در
نهایت به شکســت خواهد انجامید چراکه امروز و به
لطف اقدامات روشــنگرانهاي نظیر همین روز جهاني
قدس ،دیگر فلسطین تنها نیست.

روزﻧﻪ

علني یا غیرعلني؟

ﻋﮑﺲ :ﻋﺒﺎس ﮐﻮﺛﺮي ،ﺷﺮق

ترامپعقبنشینینکرد،سروتهکرد
 احمد شــیرزاد :به نظــر میرســد دموکراتها یا
مخالفان جنگ در آمریکا توانســتهاند این مســأله را
بفهماننــد که ابعاد یــک درگیری نظامــی احتمالی
بــا ایران چقدر میتواند بزرگ و بــرای تمام منطقه و
حتی جهان خطرناک باشــد و حتما اروپاییها و دیگر
متحدان آمریکا نیز نکاتی را گوشزد کردهاند .درحقیقت
نتیجهاش میتواند پایان یک دوره ماجراجویی باشد.
ولی بهتر اســت نام این را آغاز یک پایان برای دورهای
از ماجراجوییهای آقــای ترامپ بگذاریم .البته همه
چیز ناگهان و ســریع درســت نخواهد شــد و آمریکا
باید به تعهداتی که داشــته ،بازگردد .ما قبل از اینکه
بخواهیم راجع به هر مســأله جدیدی با آمریکاییها
مذاکره کنیم ،برای ما مهم اســت مواردی که مذاکره
کردیم و به نتیجه رسیدیم ،اجرا شود .آمریکا خودش
زیر توافقات خودش زده و هیچکس هم در این مسأله
نقشی نداشــته ،ضمن اینکه هیچ بهانهای هم برای
این کار نداشته ،گزارشهای آقای آمانو و آژانس نشان
میدهد که ایران به تمام تعهداتش عمل کرده است.
بنابراین به نظر میرسد این اتفاق خواهد افتاد هرچند
شاید آمریکاییها سعی کنند تا یک محمل آبرومندی
برایــش پیدا کنند و به گونهای وارد توافق شــوند که
آبرویشــان تا حدی حفظ شود .به نظر میرسد شینزو
آبه ،نخســتوزیر ژاپن در این جهت بــه آمریکاییها
کمــک میکند تا یــک فضای آبرومند بــرای حصول
توافق ایجاد کند .ژاپن ،کشــور بســیار مهمی است و
وقتی ژاپن وارد این عرصه میشود به معنای اهمیت
مسأله است.
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یك مقام امنیتي  :به استعالمها توجه کنند تا شاهد اتفاقات تلخ نباشیم
روز گذشــته خبرگزاري فارس هــم به نقل از
یك کارشناس مسائل امنیتی که نخواسته نامش
فاش شود ،نوشته است» :ادعاهای عجیب برخی
افــراد و جریانات کــه در ظاهر قصــد حمایت از
نجفی را دارند ،به زودی به رســوایی بیشــتر این
افراد منجــر خواهد شــد .طرح مســائلي مانند
دامگذاشــتن برای سیاســیون توســط یک زن با
معیارهای شرعی ،حرفهای و اخالقی دستگاههای
اطالعاتی جمهوری اســالمی مغایر است و چنین
ســناریوهایی توسط ذهن بیمار ضدانقالب مطرح
محمــود صادقي نماینده مجلــس و حقوقدان
هم در توییتي نوشــت» :یک وکیــل باتجربه این
فرضیــه را مطرح کــرده که نجفی مباشــر قتل
نیســت و قتل را به گردن گرفته است .با توجه به
شــخصیت نجفی و حاالت او پس از وقوع قتل و
قرائن متعدد دیگر ،صحت ایــن فرضیه بعید به
نظر نمیرسد«.
واکنش اصولگرایان به پرستو
محمدعلــي نجفــي در گفتوگــوي خود با
خبرنــگاران از ارتباط همســر دوم خود با برخي
افراد در نهادهاي امنیتــي یا اطالعاتي خبر داده
و اینکه متوجه شده بود صدایش از سوي برخي
افراد شــنود و براي همسرش ارسال شده است.
محســن آرمین هم در یادداشــتي که در ســایت
جماران منتشــر کرده ،نوشــته بــود» :نميدانم

میشــود« .این مقام امنیتي در ادامه گفته است:
»اگر مســئوالن ذیربط به پاســخ اســتعالمهای
دستگاههای اطالعاتی توجه میکردند شاید امروز
شــاهد این اتفاقــات تلخ نبودیم .اخذ اســتعالم
دســتگاههای اجرائــی از نهادهــای قانونی برای
واگــذاری و بهکارگیری مســئولیتهای مهم الزم
اســت و با هدف صیانت از دستگاهها و نهادهای
دولتی و مســئوالن انجام ميگیرد .امیدواریم من
بعد کمتر شــاهد مقاومتهای دولتمردان در این
زمینه باشیم«.
میترا اســتاد بر اساس طرحي وارد زندگي نجفي
شــده اســت یا نه .اما تردید ندارم دســتکم از
زماني کــه وارد زندگــي او شــده ،همچون یک
پروژه مدیریتشــده اســت تا در زمان مناسب از
او استفاده شود .شــهرداري نجفي؛ همان زمان
مناســب بود تا نجفي بفهمد در کشوري زندگي
ميکند که شــرط حضــور مؤثــر در عرصههاي
سیاست و مدیریت چیزهاي دیگري جز پاکدستي
و توانمندي است .بههمین دلیل در میانه غوغاي
مبــارزه با فســاد و اختالس ،گــزارش بزرگترین
پرونده اختالس شــهرداري به قــوه قضائیه هم
نميتوانست نشانه شایستگي او باشد«.
اصولگرایــان به علتي که مشــخص نیســت
و احتمــاال باید خودشــان پاســخ دهنــد ،از این
روایتها چندان خشــنود نیســتند تــا جایي که

روزنامــه جوان در مطلبي نوشــته بود» :از اولین
قصههایی که خبرنگاران اصالحطلب در فضای
مجازی ســاختند» ،پرســتو«بودن مقتــول بود.
پرســتو در اصطالح نــام زنانی اســت که مأمور
میشــوند تا با اســتفاده از جاذبههای جنسیتی
اطالعاتی را از ســوژه موردنظر کســب کنند .این
موج هیچ ســندی نداشــت و کاربــران مجازی
اصالحطلــب بــرای توجیه قتــل صورتگرفته،
نهادهای اطالعاتی کشــور را متهم به فرســتادن
پرستو برای نجفی کردند .ادعایی که هیچ سندی
بــرای آن نداشــتند و صرفا ســاخته و پرداخته
ذهنهایــی بود کــه نمیخواســتند بــاور کنند
مســئول همجناحیشان میتواند قاتل همسرش
باشــد .ســناریوی دیگری کــه اصالحطلبان در
همین راســتا دنبــال کردنــد ،تقدیــس متهم و
در عیــن حــال ربــطدادن نقطــه عطــف تغییر
بــه آنچــه افشــاگریهایش علیــه قالیبــاف
نامیدند ،بود«.
ســایت اصولگــراي عصــر امــروز هــم در
مطلبي نوشــته بــود» :فــرض محــال را بر این
بگذاریــم کــه ادعای رســانههای زنجیــرهای و
خانواده نجفــی درخصوص رابطه میترا اســتاد
با ارگانهای خاصی صحت داشــته است که در
اینجا تازه باید این خانواده و رسانههای زنجیرهای
پاســخ دهند که مگر چه جنایتهایی نجفی و یا
اصالحطلبان در حق مردم صــورت داده بودند
که در صورت افشای آن چنان این جماعت رسوا
میشــدند که باید با کشتن افشــاکننده از درز این
جنایتها خالص میشــدند؟! بــاز فرض محال
را بر ایــن بگذاریم که ادعای ایــن جماعت }{...
درست باشــد پس آیا تز این مدعیان دموکراسی
و اعتدالی این اســت که هرکســی خواســت راز
جنایــات و خیانتهــای آنان را افشــا کند گلوله
خفهکردن آن صدا به این طریق میباشــد! پس
قانــون و مراجع قانونی که آنهــا این همه از آن
دم میزنند چه میشود؟!« .این در حالي بود که
هیچ اصالحطلبي تاکنون نگفته که اقدام نجفي
در قتل همسرش درست و بهنگام بوده است!
صــرف روایت اخبــار و تحلیلها و شــواهد،
براي این اســت کــه ابعاد مختلــف و پیچیده و
حتي پشت پرده ماجرا روشن شود وگرنه طبیعتا
اقــدام به قتل با هیچ دلیــل و بهانهاي پذیرفتني
نیســت و این را هر عقل ســلیمي ميداند .اینکه
اصولگرایــان چطــور و از کجــا بــه ایــن نتیجه
رسیدهاند که اصالحطلبان به دنبال گرفتن فتوا یا
مجوز قتل هستند ،چیزي است که خودشان باید
پاسخ دهند.

برگزاری بزرگداشت
امام خمینی)س( با سخنرانی
مقام معظم رهبری
 ایسنا :ســتاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام
خمینــی )س( در اطالعیهای اعالم کرد مراســم
سیامین سالگرد بزرگداشت حضرت امام خمینی
)س( روز سهشــنبه با ســخنرانی مقــام معظم
رهبری در حرم مطهر امــام خمینی )س( برگزار
میشود .در این اطالعیه آمده است:
آیین پرشــکوه سراســری و ســاالنه  ۱۴خرداد
امســال در شرایطی برگزار میشــود که مقاومت
خیرهکننــده و پیروزمندانه ملت ایران در برابر ۴۰
ســال انواع تهدیدهــا و تحریمهای دشــمنانش،
جهان را ضمن شــگفتی به ایــن حقیقت معترف
ســاخته اســت که نظام جمهوری اسالمی ایران
در آغــاز پنجمیــن دهه عمــر پرافتخــار خود در
برابر آخرین حربه تحریمهای ظالمانه و گســترده
آمریکا نهتنها تســلیم نخواهد شد ،بلکه مقاومتر
و مقتدرتــر از گذشــته این برهه حســاس را نیز با
سربلندی و عزت پشت سر خواهد گذاشت .بدون
تردیــد در این زمینه نیز جهانیــان در آینده نزدیک
انشاءاﷲ شاهد تحقق وعده نصرت الهی در حق
ملت مؤمن و مقاوم ایران خواهند بود ،چراکه این
وعده منشــأ همه قدرتهای عالم و خالق هستی
است که فرموده است» :ان تنصروا اﷲ ینصرکم و
یثبّت اقدامکم«.
در ادامه آمده اســت :ستاد مرکزی بزرگداشت
حضــرت امام خمینی )س( با ســپاس و خضوع
به پیشــگاه ملــت بزرگــوار ایران و گرامیداشــت
مقدم یکایــک زائران عزیز ضمــن دعوت از علما
و فرهیختگان ،فرهنگیان و دانشــگاهیان و عموم
اصناف و اقشــار مختلف و بهویژه از خانوادههای
معظم شــهیدان و ایثارگران و خصوصا از جوانان
پرشور و متعهد برای شرکت در این مراسم معنوی
و پرشــکوه برنامه رسمی مراســم را که با حضور
اعضای بیت شریف حضرت امام و شخصیتهای
برجســته داخلی و کارداران و سفرای کشورهای
خارجی در حرم مطهر حضرت امام خمینی برگزار
میگردد به شرح زیر اعالم میدارد :شروع مراسم؛
عصر سهشنبه  ۱۴خرداد رأس ساعت  ۱۸با قرائت
قرآن کریم و برنامه عزاداری و سپس بیانات رهبر
معظم انقالب اســالمی حضرت آیتاﷲالعظمی
خامنهای )م ّد ظّله العالی(
انصــاری :هر فردی به هر شــکل اختالفافکنی
کند ،دشمن امام (ره) است
دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی )ره(
نیز در نشســت رســانهای ســتاد بزرگداشت امام
راحل که در حرم امام خمینی )ره( برگزار شــد ،با
بیان اینکه برای انقالب ما طبیعی است اگر روزی
جنگ یا تحریمی پیش بیاید یک عده متزلزل شوند
و بگویند توان مقابله نداریم ،گفت» :این واقعیت
تاریخی در طول تاریخ بشــر وجود داشــته است؛
امــا یک عده برای آنکه ضعفهای خود را جبران
کنند ،میآیند و میگویند اگر وارد جنگ نمیشدیم
یا جنگ را زود تمام نمیکردیم ،بهتر بود«.
محمدعلــی انصــاری با تأکید بــر اینکه اولین
مسئلهای که امام به آن توجه میکرد ،خودباوری
بود ،افزود» :اگر جامعه را به خودباوری برســانیم
از هیچ قدرت و کشــوری دستکم نداریم ،بهویژه
که هیچچیز مانند وحدت و همافزایی جامعه نزد
امــام راحل مورد تأکید نبــود و هیچچیز به اندازه
اختــالف به هر شــکل و از ناحیه هرکســی ،امام
را آزرده نمیکــرد .پــس هر فردی به هر شــکل،
اختالفافکنی کند ،دشمن امام است«.
او همچنین در تشریح جزئیات مراسم سیامین
ســالگرد ارتحال امام خمینــی )ره( ،عنوان کرد:
»ما احتمال میدادیــم که روز  ۱۴خرداد مصادف
با عید فطر شــود و برای حضــور رهبر برای اقامه
نماز و ســخنرانی نیاز بــه تصمیمگیریهای مهم
داشــتیم که از این جهت به رهبری نامهای زدیم
و ایشــان فرمودند که مراســم ســالگرد ارتحال
امــام نبایــد تحــت تأثیر هیــچ مراســم دیگری
قرار بگیــرد و باید در زمان و مــکان خود با قوت
برگزار شود«.
انصاری افزود» :مراســم  ۱٤خــرداد با حضور
مســئوالن ،مردم و خانوادههای شــهدا در سراسر
کشــور برگزار میشود .همچنین ما در تهران ۳۵۰
هــزار نفر جمعیت متمرکز داریــم که با توجه به
وسیلههای آمادهشده ،در مراسم شرکت میکنند
کــه وظیفــه هماهنگی ایــن تعــداد جمعیت با
قرارگاه شهید فهمیده و سازمان بسیج است«.
او با اعالم اینکه سیدحســن خمینی امسال نیز
در مراســم بزرگداشت امام ســخنرانی نمیکند،
گفــت» :با تأکیــد بــر گفتههای حجتاالســالم
سیدحســن خمینی قرار شــد در زمینــه تبلیغات
کارها را بهصورت فشرده انجام دهیم ،برنامههای
گذشــته را کمتر اجــرا و به حداقــل اکتفا کنیم و
بنابراین یادگار امام بهخاطــر مراعات حال مردم،
امســال هم ســخنران مراســم ســالگرد ارتحال
امام نیست«.
انصاری با تأکید بر اینکه امســال ما بهصورت
مســتقیم میهمان خارجی دعوت نکردیم ،گفت:
درعینحــال طــالب خارجــی و شــخصیتهای
خارجــی مقیــم کشــور در مراســم  ۱٤خــرداد
شــرکت خواهنــد کــرد و امســال هم ســخنان
رهبری در مراســم بزرگداشــت امام خمینی )ره(
میتواند چراغــی برای هدایت مــردم و پیمودن
راه شهدا باشد«.

