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حقوق بشر با طعم آشوب و اغتشاش!

یادداشت

گروه سیاسی /حضرت آیتاهلل خامنهای
رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح
امــروز در آییــن تجلیــل از پیشکســوتان
دفاع مقدس ،جنــگ تحمیلی را نتیجه
سیاســت راهبــردی امپراتــوری نظــام
ســلطه در دشــمنی با جمهوری اسالمی
و ملــت ایــران خواندنــد و افزودنــد :بــا
وجــود حمایــت همهجانبــه قدرتهای
جهانــی از صــدام جاهطلــب و دیوانــه
قدرت ،جنگ در پرتو سه عنصر «قدرت
جوشان انقالب ،رهبری بسیار مؤثر امام
و خصوصیــات فاخــر و برجســته ملــت
ایــران» از یک تهدید قطعــی و بزرگ به
یک فرصت بزرگ تبدیل شــد که روایت
صحیــح و دقیق ایــن فصل شــورانگیز و
هیجانآور از تاریخ ایران به نسل جوان و
نوجوان ،استمرار موفقیتهای انقالب را
تضمین خواهد کرد.
ëëنسل کنونی از حقایق آگاه شود
فرمانــده کل قــوا ،دفــاع مقــدس را
حادثــهای پرهیجــان ،پرمعنــا و پر فایده
بــرای امــروز و فــردای کشــور خواندنــد و
بــا عــرض مراتــب احتــرام و ارادت بــه
پیشکســوتان دفــاع مقــدس افزودنــد:
پیشکســوتان زودتر از دیگران نیاز حیاتی
آن مقطع را شــناختند و برای تأمین این
نیاز بــه میدان پرحادثه جنــگ و جهاد و
ایثار شــتافتند ،بنابراین تمجید و احترام
بــه آنهــا وظیفــهای قطعــی و همگانــی
اســت .حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا
اشــاره بــه اینکه با گذشــت زمــان ،ابعاد
و حقایــق حوادثــی نظیر دفــاع مقدس،
بیشــتر و بهتــر قابــل درک میشــود،
افزودنــد :بایــد بــه گونهای عمــل کرد که
معرفــت و آگاهــی بــه «حقایــق دفــاع
مقــدس بــه عنــوان برههای درخشــان و
تأثیرگذار» ،بهطور مســتمر افزایش یابد
و نســل کنونــی از واقعیــات و حقایق آن
دوران آگاه شــود که تــاش در این زمینه
توقعــی جــدی از پیشکســوتان دفــاع
مقدس و متولیان اینگونه مسائل است.
ëëتحمیل جنگ ،واکنش به انقالب ایران
ایشــان بــا اشــاره بــه اســناد و مدارک
منتشــر شــده از جنگ تحمیلی از ســوی
غــرب افزودند :ایــن اعترافات ،حقانیت
حرفهــای ما را کــه زمانی ادعــا و تصور
میشــد ،ثابت میکند .فرمانــده کل قوا،
تحمیل جنگ به ایران را واکنش طبیعی
ســلطهگران جهانــی به پیــروزی انقالب
اســامی خواندند و گفتند :انقالب ملت
ایران ،صرفاً شکســت یک نظام وابســته
و فاســد و یک ضربه مقطعــی به امریکا
و اســتکبار نبود بلکــه تهدیــد امپراتوری
نظــام ســلطه بــود و مســتکبران غرب و
شــرق با درک عمق این تهدید ،جنگ را
با تشویق و تحریک صدام بر ملت ایران
تحمیل کردند.
ایشــان هــدف از جنــگ تحمیلــی را

جلوگیــری از انتقال پیــام و حرفهای نو
ملــت ایران بــه دیگــر ملتهــا از جمله
نهراســیدن از امریــکا و ایســتادگی و
مقاومــت در مقابــل ظلــم و تبعیــض
جهانی دانســتند و افزودند :ظهور نظام
سیاسی مستقل و الهامبخش ،آن هم در
کشــوری که نقطه امید ،اتکا و طمعورزی
امریــکا به شــمار میرفــت بــرای امریکا
و ســلطه گــران ،اصالً قابــل تحمل نبود،
بنابراین بعد از تحرکات ناکامی همچون
کودتــا ،حملــه بــه طبــس و تحریــک
قومیتهــا ،جنگی تمام عیــار را به ملت
ایران تحمیل کردند.
فرمانــده کل قوا افزودنــد :این حمله
سراســری البتــه در ذهــن انقالبیــون،
پیشبینی نمیشــد اما برای عناصری از
نیروهای مسلح که مجرب بودند و برای
شخصیتهای برجسته و مستقل جهان
غیرمنتظره نبود .رهبر انقالب در همین
زمینه به ســخنان احمد ســکوتره رئیس
جمهور فقید گینه در دیداری خصوصی
بــا ایشــان اشــاره کردنــد و گفتنــد :آقــای
سکوتره معتقد بود وقوع جنگ تحمیلی
ناگزیــر بوده اســت ،چــون امپریالیزم اگر
نتوانــد انقالبــی را تضعیف یــا مهار کند
حتمــاً جنگــی ســنگین را بــه آن تحمیل
خواهد کرد.
ëëتجربه مرصاد و یک درس مهم
حضــرت آیتاهلل خامنــهای با انتقاد
از ســخنان کسانی که غیر مسئوالنه ایران
را مســئول جنــگ تحمیلــی میداننــد
و میگوینــد دفــاع مقــدس بایــد بعد از
آزادســازی خرمشــهر پایــان مییافــت
گفتند :حادثه پایان جنگ یعنی حمله و
پیشــروی صدام بعد از پذیرش قطعانه
 ۵۹۸از جانب ایــران و بعد از آن ،حمله
مرصــاد ،نشــان داد کــه اگــر در مقطــع
آزادی خرمشــهر ،دفاع پایــان مییافت
صــدام حتمــاً مجــدداً پیشــروی میکرد
به خصــوص اینکه بخشهــای زیادی از
ایران عزیز ،در آن مقطع هنوز در اشغال
متجاوزان بود .ایشان تجزیه ایران و جدا
کردن خوزستان به عنوان بخشی مهم از
کشــور ،به زانــو در آوردن ملت ،براندازی
جمهــوری اســامی و در دســت گرفتــن
سرنوشــت ملت ایــران را اهــداف اصلی
امپراتــوری کینهتــوز ســلطه از تحمیــل
جنگ به ایران برشــمردند و گفتند نباید
این حقایق آشکار را فراموش کرد.
 3ëëعامل تبدیل تهدید به فرصت
حضرت آیــتاهلل خامنــهای ،تبدیل
جنــگ  ۸ســاله از تهدیــدی بــزرگ بــه
فرصتــی بزرگ را دومیــن حقیقت دفاع
مقــدس دانســتند و گفتنــد« :جوشــش
انقــاب ،رهبــری تعییــن کننــده امــام
خمینی و خصوصیات برجسته و تاریخی
ملت ایران» ،ســه عنصر و عامل مهمی
بودنــد که این حقیقت شــورانگیز را رقم
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زدند که باید در تبیین آن بخوبی کار شود
به خصوص اینکــه فرصتهای بهوجود
آمده از دل تهدید سهمگین جنگ ،هنوز
برای اکثر مردم ناشناخته است .فرمانده
کل قــوا ،دادن درس عبرت به ملتهای
دیگــر را از جملــه اهــداف زیادهخواهان
جهانی از به راه انداختن جنگ تحمیلی
برشــمردند و افزودند :آنها میخواستند
بــا ســرکوب ملــت ایــران ،بــاب گشــوده
شــده مقاومت را کامالً ببندند اما ملت،
همه اهداف جبهه اســتکبار را خنثی کرد
و برخــاف تصور دشــمنان ،خــود را باال
کشید و فرصتهای بسیار آفرید.
ëëهمه کشور ،عمق دفاعی جبههها
رهبــر انقــاب اســامی یکــی از
دســتاوردهای دفاع مقدس را ایستادگی
مــردم بویــژه مــردم خوزســتان و عــرب
زبانها و بیتوجهی آنها به وسوســههای
دشــمن بــرای تجزیــه کشــور دانســتند
و گفتنــد :دفــاع مقــدس همچنیــن
زمینهســاز بروز باورهای دینــی و برترین
ســجایای اخالقــی ملــت ایــران شــد.
حضــرت آیــتاهلل خامنهای با اشــاره به
ی و دیــن بــاوری
بــروز گذشــت ،فــداکار 
در دوران دفــاع مقــدس بویــژه گذشــت
خانوادههای رزمندگان و شهدا افزودند:
در دوران دفــاع مقــدس ،همه کشــور به
عمق دفاعی جبههها تبدیل شد و شهر و
روستا ،مسجد و هیأت ،حوزه و دانشگاه،
همــه در خدمــت دفــاع و انقــاب قــرار
گرفتند.
ëëاقتدار نظامی ،دستاورد دفاع مقدس
ایشــان اتحــاد و انســجام ملــت را از
دیگر دســتاوردهای دوران دفاع مقدس
برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد :در
ســالهای ابتدایــی انقــاب بــه دلیــل
اختالفات سیاسی در سطوح باالی کشور
و اقدامــات تفرقهافکنانــه گروهکهــا،
مردم دســته دسته شــده بودند اما دفاع

مقدس همه آحاد مردم را یکپارچه کرد.
رهبــر انقــاب اســامی یکــی دیگــر
از دســتاوردهای دفــاع مقــدس را کــه
زمینهســاز تبدیل تهدید به فرصت شد،
مســأله اقتــدار نظامی کشــور دانســتند و
گفتنــد :در شــروع جنــگ تحمیلی وضع
کشــور از لحــاظ نظامــی خــوب نبــود اما
دفــاع مقــدس از یــک طــرف تبدیــل به
آزمــون وفاداری ارتــش به نظام مقدس
جمهوری اســامی شــد و از طــرف دیگر
زمینهساز سربرآوردن سپاه به عنوان یک
حقیقت درخشنده شد.
ëëضــرورت حرکــت پیشــرونده نیروهای
مسلح
فرمانده کل قوا با تأکید بر اینکه اقتدار
نیروهای مســلح موجب محبوبیت آنها
نزد مردم و ایجاد احســاس امنیت برای
کشــور شــد ،افزودند :البته این نکته باید
مدنظر فرماندهان محترم ارتش و سپاه
باشــد که این محبوبیت و اقتدار تا زمانی
اســت کــه حرکــت پیشرونــده نیروهای
مسلح با همان شتاب قبلی ادامه داشته
باشد و دستخوش توقف و عقبگرد نشود
زیرا هرگونه توقف در مقابل حرکت رو به
جلوی دشمن ،به معنای عقبگرد است
و بــر همیــن اســاس مســئوالن نظامی و
کشــوری ،پشــتیبانی از نیروهــای مســلح
را از کارهــای واجــب خود بدانند .ایشــان
تأکیــد کردند :به لطف الهی امروز کشــور
از لحــاظ دفاعــی به مرحلــه بازدارندگی
رســیده اســت و از لحاظ تهدیــد خارجی
نگرانــی وجود نــدارد و دشــمنان نیز این
موضوع را به خوبی میدانند.
ëëانتقاد رهبری از تحریف حقایق جنگ
رهبر انقالب اسالمی در ادامه به یک
نکته مهم اشــاره کردنــد و گفتند :برخی
اوقــات در مــورد دفاع مقــدس تعابیری
همچــون اســتفاده از مــوج انســانی بکار
بــرده میشــود در حالیکــه محــور تمــام

حرکات و اقدامات و عملیات در  ۸ســال
جنــگ ،تدبیر و عقالنیت بــود و روشها
و راهکنشهــای ابتــکاری در عملیــات
مختلــف قابل تدریس در دانشــگاههای
نظامی است.
«ëëاصل» برآمده از دفاع مقدس
حضرت آیتاهلل خامنــهای از جمله
دستاوردهای دفاع مقدس را ثابت شدن
یک اصل مهم برای ملت ایران دانستند
و تأکیــد کردنــد :در دوران دفــاع مقدس
ثابت شد که صیانت کشور و بازدارندگی
در مقابل تهدیدهای دشــمن ،تنها از راه
مقاومت بدست میآید و نه تسلیم.
ایشــان افزودنــد :در همــان اوایــل
جنــگ افــرادی معتقد به تســلیم بودند
و غیرمســتقیم ایــن موضــوع را مطــرح
میکردنــد امــا امــام محکم ایســتاد و در
نهایت بــرای ملــت ایران نیز ثابت شــد
که پیروزی و پیشــرفت و صیانت کشور با
مقاومت حاصل میشود.
ëëماحصلمقاومتهوشمندانهملت
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه
اســتفاده از اصــل مقاومــت در مســائل
مختلف سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگی
خاطرنشــان کردنــد :ایــن مقاومــت
هوشــمندانه موجــب شــد اوالً یــک
اطمینــان و اعتمــاد به نفــس داخلی در
فعالین سیاســی و فرهنگــی بوجود آید،
ثانیــاً به دشــمن آموخت در محاســبات
خود ،همــواره قدرت داخلی ایــران را به
حساب بیاورد چرا که ما با همین روحیه
توانســتیم در بســیاری از مــوارد همچون
فشار حداکثری یا طرح خاورمیانه جدید
و یا تعرض به مرزهای هوایی و دریایی از
جمله ساقط کردن پرنده متجاوز دشمن
یا توقیف شناورهای خاطی آنان ،دشمن
را ناکام بگذاریم.
ëëضرورت روایتگری دفاع مقدس
ایشــان بــه تأکید مکــرر خود بــر لزوم

روایتگری درســت ،اشاره کردند و گفتند:
فعالیتهایــی کــه تاکنون در ایــن زمینه
انجام شــده خــوب اســت اما همــه آنها
زیرساخت هســتند و باید خروجی کارها
مشاهده شوند.
رهبــر انقالب اســامی تأکیــد کردند:
هنگامــی میتوانیــد از نتیجــه کار خــود
در روایتگــری دفــاع مقــدس احســاس
رضایــت کنید کــه نوجوان دبیرســتانی و
جوان دانشــگاهی بــا همان چشــمی که
شــما به دفاع مقدس نــگاه میکنید ،به
مســائل آن بنگــرد و همــان برداشــت را
داشته باشد .حضرت آیتاهلل خامنهای
بــا تأکیــد بــر اینکــه اگر ایــن مهــم اتفاق
بیفتــد موفقیت در میدانهــای گوناگون
آینــده ،حتمــی خواهــد بــود ،افزودنــد:
حضــور جوانهایی که برای دفاع از حرم
به میدان رفتند و برخی هم به شــهادت
رســیدند از تأثیــرات روایت درســت بود
زیــرا این جوانها دفــاع مقدس را ندیده
بودند.
ëëپاســخ به روایتهای مخدوش از دفاع
مقدس
فرمانــده کل قــوا بــا اشــاره بــه تالش
دشــمن بــرای انــکار فرازهــا و اوجهــای
دفــاع مقــدس و بزرگنمایــی برخــی
نقــاط ضعــف احتمالــی گفتنــد ،آنها با
کار «فرهنگــی ،تبلیغاتــی و رســانهای»
پرحجــم تــاش میکننــد زرق و بــرق
دروغین استکبار را به رخ جوانان بکشند
و تلخیهــا و تاریکیهــای خــود را پنهان
کننــد و در مقابــل ،با پنهان کــردن نقاط
قــوت و دســتاوردهای دفــاع مقــدس،
زمینهســاز ترس مردم از قدرت و هیبت
ظاهــری اســتکبار شــوند کــه نتیجــه آن،
تــرس از دشــمن در میــدان سیاســی و
خودکمبینی در مقابل دشمن در میدان
فرهنگی اســت .رهبر انقالب اسالمی در
پایان پاســخگویی بــه روایتهــای دروغ
و مخــدوش از دفــاع مقــدس و اصــل
انقــاب اســامی را ضــروری خواندنــد و
افزودند :امریکاییها و صهیونیستها با
نگارش کتاب و تولید فیلم در این زمینه
مشــغول هســتند که باید بــا اســتفاده از
افراد اهل فکر و هنر در مقابل آنها تالش
و اقدامات مناسب انجام داد.
در این دیدار ،ســردار سرلشکر محمد
باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح
بــا اشــاره بــه برگــزاری «ســومین آییــن
تجلیل و تکریم سراســری از یک میلیون
پیشکســوت دفاع مقــدس و مقاومت»،
گزارشــی از برنامههــا و فعالیتهــای
انجامگرفتــه در زمینــه حفــظ و ترویــج
فرهنــگ و ارزشهای دفاع مقدس بیان
کــرد .در آغــاز ایــن مراســم که بــا ارتباط
تصویــری بــا مراکــز  ۳۱اســتان همــراه
بــود آقــای صــادق آهنگــران دقایقی به
نوح هسرایی پرداخت.

رئیسجمهور در جریان سفر به نیویورک با شمار دیگری از مقامات کشورها دیدار کرد

اعالم آمادگی ایران برای دستیابی به توافق خوب و عادالنه

خبــــر

امریکا از قضات دیوان بینالمللی دادگستری در الهه خواست اظهارات
ایران درباره داراییهای مسدود شدهاش را رد کنند.
به گزارش فارس ،امریکا چهارشنبه ( ۲۱سپتامبر) از قاضیهای دیوان
بینالمللی دادگستری در الهه خواست اظهارات ایران درباره داراییهای
مسدود شدهاش را رد کنند .به گزارش رویترز ،ایران میگوید واشنگتن به
طور غیرقانونی به دادگاههای امریکا اجازه داد تا داراییهای شــرکتهای
ایرانی را مســدود کنند .طبق این گزارش ،ایران در ســال  ۲۰۱۶این دعوی
را علیه واشــنگتن به دلیل نقض «عهدنامه مودت» ســال  ۱۹۵۵با دادن
مجــوز بــه دادگاههــای امریکا در مســدود کــردن داراییهای شــرکتهای
ایرانــی از جملــه  ۱.۷۵میلیــارد دالر از داراییهای بانک مرکــزی ایران به
عنوان غرامت ادعایی به قربانیان حمالت تروریستی مطرح کرد.
«ریچــارد ویســک» ،مشــاور حقوقــی وزارت خارجــه امریــکا بــا طــرح
ادعاهــای بیاســاس گفــت« :پرونده (شــکایت) ایــران باید بــه طور کلی
بــه دلیــل اصل «دســتهای ناپاک» رد شــود .ایران نمیتوانــد از توقیف
داراییها توســط دادگاههای امریکا شــکایت کند ،زیرا اقداماتی که منجر
به مسدود شدن داراییها شد ،پیامد رفتار غیرقانونی خود ایران بود».

پیشرفت با مقاومت به دست میآید

گــروه سیاســی /آیــتاهلل رئیســی طــی
روزهای گذشته در ادامه برنامههای خود
در نیویورک عالوه بر سخنرانی در مجمع
عمومــی ســازمان ملــل و تبییــن اصول
راهبــردی سیاســت خارجــی جمهــوری
اســامی ایــران ،دیدارهــای مهمــی را با
شــماری از مقامهــای عالــی رتبه جهان
از ســر گذراند .مالقات بــا رئیس جمهور
ســوئیس و نخســت وزیــر عــراق پس از
دیــدار با نخســت وزیــر پاکســتان ،رئیس
جمهــور بولیوی ،رئیس جمهور فرانســه
و رئیــس شــورای اروپــا در کنــار دیــدار با
رهبــران ادیــان الهــی از برنامههای اخیر
رئیس جمهور در نیویورک بود.
ëëمطالبهتضمین،واکنشمنطقیایران
رئیس جمهور روز گذشــته در دومین
روز حضــور در نیویــورک و در مالقــات
بــا «ایگنازیــو کاســیس» ،رئیسجمهــور
ســوئیس روابــط تهران و بــرن را روابطی
دوســتانه و خوب خواند و گفت :افزایش
همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی و
بانکی
بخصوص تســهیل روابط پولــی و ِ
دو کشــور ضرورت دارد .آیتاهلل رئیسی
مشکل فعلی مذاکرات را در نتیجه عدم
تصمیمگیــری امریکاییهــا دانســت و
افزود :ایــن امریکا بود که از برجام خارج
شــد نه ایران و با وجود عمل کردن ایران
بــه تعهــدات خــود ،طرفهــای غربی از
انجام تعهداتشــان ســر باز زدند .رئیس
جمهور با تأکید بر اینکه ما میز مذاکره را
ترک نکردهایم و بــرای یک توافق خوب
و عادالنــه آمادهایــم ،گفــت :بــا توجه به
سابقه امریکا ،مطالبه جمهوری اسالمی
برای دریافــت تضمین پایــداری توافق،

مطالبــهای کامــاً منطقی اســت .رئیس
جمهــور خاطرنشــان کــرد :بــا وجــود ۴۰
سال فشار و تحریم ،ایران نه تنها متوقف
نشــده بلکــه پیشــرفت کــرده ،بنابرایــن
حربه تحریم کارایی خود را از دست داده
اســت .آیتاهلل رئیسی با اشــاره به اینکه
دولــت کنونــی امریــکا مدعــی مخالفت
بــا تصمیمهای دولــت قبل و بازگشــت
بــه توافق اســت ،گفــت :ما تاکنــون رفتار
عملی و جدی که نشانه جبران رفتارهای
گذشته و رفع تحریمهای ظالمانه باشد،
مشاهده نکردهایم.
در این دیدار رئیسجمهور ســوئیس
نیز با تأکید بر لزوم افزایش همکاریهای
دوجانبه ،گفت :از سال  ۲۰۱۶نقشه راهی
برای بهبود روابط تجاری دو کشور ترسیم
شد که همچنان به آن پایبند و معتقدیم
بایــد موانــع سیاســی و ژئوپلیتیــک را از
ســر راه همکاریهــای دو کشــور کنــار زد.
«کاســیس» همچنیــن امنیــت ایــران و
غرب آسیا را ضامن امنیت اروپا دانست
و گفــت :همکاریهــای پولــی و بانکی از
جملــه عرصههــای قابــل گســترش در
روابط دوجانبه است.
ëëاصــاح رابطه با ریــاض در گــرو انجام
توافقات
رئیس جمهور همچنین روز گذشــته
در دیــدار بــا «مصطفــی الکاظمــی»،
نخســتوزیــر عــراق کــه در هتــل محل
اقامت رئیس جمهور انجام شــد ،با ابراز
تقدیــر صمیمانــه رهبر معظــم انقالب
اســامی و دولــت ایــران از دولت و ملت
عــراق بــه خاطــر میزبانــی خالصانــه و
برگزاری باشکوه مراسم اربعین امسال،

گفــت :امیدواریم هــر چه ســریعتر روند
سیاســی در عراق با تفاهم و گفتوگو به
تشکیل دولتی مقتدر منجر شود.
آیتاهلل رئیســی در ادامه با قدردانی
از حســننیت و تالشهــای دولت عراق
بــرای بهبــود روابط کشــورهای منطقه با
یکدیگــر ،تصریح کــرد :ایــران از اصالح
روابــط بــا عربســتان اســتقبال میکنــد،
امــا اصرار داریــم که این روند بر اســاس
توافقــات و تفاهمــات انجــام شــده در
گفتوگوهای مسئوالن دو کشور در عراق
پیش برود.
ëëمالقات با رئیس شورای اتحادیه اروپا
آیــتاهلل رئیســی در دیــداری دیگــر
بــا «شــارل میشــل» ،رئیــس شــورای
اتحادیــه اروپا کــه در هتل محــل اقامت
رئیس جمهور انجام شــد ،با برشــمردن
راهحلها و پیشنهادهای ایران برای حل
موضــوع هســتهای و همچنیــن مســائل
مربوط به فلســطین ،افغانستان ،یمن و
اوکراین ،خاطرنشــان کرد :تالشها برای
عادیســازی روابــط رژیم صهیونیســتی
بــا برخــی کشــورها نمیتواند بــرای این
رژیم امنیتآفرین باشد .رئیس جمهور
اعمــال تحریم علیه کشــورها را از جمله
اقدامــات ضدانســانی و ناقــض حقــوق
بشر برشمرد و افزود :تحریم ایران نقض
نــاروای حقــوق  ۸۰میلیــون ایرانــی و از
مصادیق جدی نقض حقوق بشر است.
رئیســی در ادامــه ســخنانش حــل و
فصل مسائل پادمانی را یکی از مقدمات
دســتیابی بــه توافــق دربــاره مســائل
هستهای عنوان و تصریح کرد :اگر مسائل
پادمانی حل نشــود چــه تضمینی وجود
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رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس:

برایان هوک تا جاوید رحمان چه نسخهای پیچیدهاند؟

یکــم .چهــار ســال پیــش (شــهریور )1397
نشــریه پولیتیکــو ،ســندی محرمانــه از «برایان
هــوک» مســئول وقــت گــروه اقــدام ایــران در
وزارت خارجــه امریــکا منتشــر کــرد کــه نشــان
حسامالدینبرومند مــیداد او به وزیــر خارجه وقــت امریکا توصیه
میکنــد مالحظــات حقوقــی و اخالقــی را در
زمینه حقوق بشر در مقابل ایران کنار گذاشته و
از حقوق بشر صرفاً به عنوان ابزاری برای فشار استفاده کنند!
این ســند -بخوانید رســوایی واشــنگتن -یــک نمونه از هزاران ســند و
کدهــا و نمونههایی اســت که آشــکارا چهره بدون بــزک امریکا و غرب را
نشان میدهد که به اسم حقوق بشر ،چه حربههایی را در پیش میگیرند
و چه جنایتهایی را میآفرینند و همزمان داعیه حقوق بشر هم دارند!
دوم .تجربــه بیــش از چهــار دهــه جمهــوری اســامی نشــان میدهد
که دشــمنان نشــاندار و بدخواهان ملت ایران همواره از حقوق بشــر به
عنوان ابزار فشــار و هجمه علیه کشــورمان استفاده کردند و ژست حقوق
بشــری آنهــا از تراژدیهــای تلخ روزگار اســت .هر موقع ایران ،دســتاورد
بزرگــی را کســب میکنــد یا مقتدرانــه ســناریو و معادالت غــرب را برهم
میزند؛ ســاز حقوق بشــری کوک میکنند و هیاهو به راه میاندازند که ما
نگران حقوق بشر هستیم!
ســوم .ایــن روزها بار دیگر دشــمنان ملــت ایران و پادوهــای داخلی و
بیرونــی آنهــا به بهانه فــوت مرحومه مهســا امینی ،با عقدهگشــاییهای
سیاســی و مغرضانــه از حقوق بشــر دم میزنند و یقــه میدرانند که چرا
حقوق بشر رعایت نشده است و توپخانههای رسانهای و لجنپراکن آنها
مشغول پمپاژ دروغ و فضاسازی هستند .در این میان« ،جاوید رحمان»
که در پروســه و پروژهای غیرقانونی و با کارگردانی امریکا به مانند اسالف
خودش (احمد شــهید و عاصمه جهانگیر) عنوان گزارشــگر ویژه حقوق
بشــر در امــور ایران را یدک میکشــد؛ با حقــد و کینه به صحنــه آمده و با
بی بی ســی فارســی مصاحبه کــرده و به قانــون حجاب در ایــران حمله
کــرده اســت! درباره ایــن تحرکات و تقالهــای به اصطالح حقوق بشــری
چند نکته قابل اعتناست:
الــف .امریــکا در حالــی مدعــی حقوق بشــر اســت و وزیــر خارجه آن
موضــع مداخلهجویانــه در امور ایران گرفته اســت که چهــره بدون بزک
امریکا ،همان تصویر پلیس مینیاپولیس اســت که زانوی خود را بر گردن
«جرج فلوید» سیاهپوست گذاشت؛ در حالی که او میگفت؛ «نمیتوانم
نفس بکشم!»
ب .جنایت بزرگ و تاریخی غرب و مدعیان حقوق بشــر این اســت که
چــه در ســاحت نظر و تئوریــک و چه در میدان عمل و واقعیت ،به اســم
«حقوق بشــر»! حقوق بشــر را ســر بریدهاند .جز این است که غرب حتی
در مبانی هستیشناســی و اندیشــهای خود از حقوق بشــر تا آزادی بیان و
صلح و تا مدل دموکراســی برای حکمرانی ،دچار غش در معامله شــده
اســت؟! چــرا؟ چــون آزادی ،صلــح و حقوق بشــر را در ســاحت نظری و
عرصه تئوریک با مفاهیمی آمیخته که اصل آزادی ،صلح و حقوق بشر،
ماهیت و اصالت خودشان را از دست دادهاند و آن همان خوی شهوت،
اباحهگری و بیغیرتی تا تجاوز و جنایت و آدمکشــی اســت که چون مهار
انســانیت انســان را نشــانه رفته اســت .جز این اســت که امریکا و
نشــده،
ِ
غرب در میدان عمل به حقوق بشــر به عنــوان یک «پروژه» مینگرند؟!
ناگفته پیداست که هدف این پروژه شوم ،این است که در پوشش الفاظ و
واژگان پر طمطراق حقوق بشری ،اغراض سیاه سیاسی و جاهطلبیهای
خــود را عملــی کردهانــد .از حقوق بشــر د م میزنند ،ولی دســت به ترور
و آدمکشــی بلکه «نسلکشــی» میزنند و جنایتهایی میآفرینند که در
تاریخ بشــریت سابقه نداشته اســت .میگویند حقوق بشر ،ولی از «مادر
بمبهــا» رونمایــی میکننــد .پرچم حقوق بشــر را به دســت میگیرند،
ولی گروهی آدمکــش به نام منافقین ،القاعده ،طالبان و داعش را خلق
میکنند و همین بشر را براحتی َسر میُبرند!
پ .هیاهو و ســر و صدا به راه انداختهاند که نگران حقوق بشــر در ایران
هســتیم و در پی فوت مرحومه مهســا امینی ،اشــک تمســاح میریزند در
حالی که در همین سالهای اخیر با تحریمهای وحشیانه خودشان ،ملت
ایران را نشــانه گرفته بودند .شــما و حقوق بشر؟! با خصومت و در نهایت
پلشــتی ،مردم ایــران را «تحریم دارویی» کردید و فجایــع به راه انداختید
و اکنون اشــک تمســاح میریزید؟! مردم ایران یادشــان نرفته که شــرکت
سوئدی «مونلیکه» بعد از تحریمهای پسابرجام با استناد به تحریمهای
یکجانبــه امریــکا اقدام به قطــع فروش محصــوالت دارویــی و تجهیزات
پزشــکی از جملــه «پانســمانهای ضــروری» بــرای ســامت و حیــات
«بیمــاران پروانــهای» بــه شــرکتهای واردکننــده ایرانــی کرد .متأســفانه
تعداد ُپرشــماری از بیمــاران پروانهای بخصوص کــودکان ،جان خود را از
دســت دادنــد و برخی دیگر نیز دچار آســیبهای جدی جســمانی مانند
قطع عضو شدند و اکنون امریکا و مأمور گمارده او-جاوید رحمان -نگران
وضعیت حقوق بشــر ایران شــدهاند! این ســناریو و بازی کثیف و پلشــت،
چیزی جز وقاحت و خباثت امریکا و مدعیان حقوق بشر است؟!
چهارم .و باالخره باید گفت؛ علت اصلی هجمههای کلیشهای حقوق
بشــر به جمهوری اســامی با بهانههای مختلف عالوه بر افزایش فشــار و
فضاســازی و انتقــام از ناکامیها در مواجهه با ملت بــزرگ ایران ،عمدتاً
دو موضوع اصلی است؛ اول اینکه آنها با احکام اسالم (از جمله حجاب)
دشــمنی دارند و به بهانه مسأله حقوق بشــر خواهان فقهزدایی از قوانین
ایران هســتند و ابایی هم ندارند به اســم حقوق بشــر و با حمله به قوانین
اســامی از آشــوبگران و اغتشاشــگران و گروهکهای تروریســتی حمایت
کنند! و دوم اینکه موضوع حقوق بشر ،ابزاری در دست مدعیان دروغین
حقوق بشر است تا در پوشش آن از هواداران و گماشتگان و شبکه همکار
خــود یــا هر کس و گروهی که به هــر نحوی از انحا به نظــام و مردم لطمه
میزند ،دفاع کنند .انتهای این حمایتها و هیاهوها ،چیزی جز رســوایی
برای داعیهداران حقوق بشر نیست و حنای آنها رنگی نخواهد داشت.
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خواهد داشت که در فردای توافق دوباره
ســه کشــور اروپایی اقــدام به پیشــنهاد و
پیگیری صدور قطعنامه علیه جمهوری
اسالمی ایران نکنند؟ بنابراین مطالبات
ایران بــرای حل مســائل پادمانــی کامالً
منطقی است.
رئیس شــورای اروپا نیــز در این دیدار
بــا تشــکر از فرصت مالقات شــخصی با
آیتاهلل رئیسی گفت :گفتوگوی تلفنی
بنده بــا جنابعالــی الهامبخــش رویکرد
اتحادیــه اروپــا در قبال افغانســتان برای
یافتن پنجره گفتوگو بود.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا نظــر رئیس
جمهور کشــورمان درباره عدم اســتفاده
از موضوع حقوق بشر به عنوان یک ابزار
سیاسی کامالً موافق است ،اظهار داشت:
اتحادیــه اروپــا تــاش کــرده بــا نزدیــک
کردن نظرات زمینه را برای احیای توافق
هســتهای فراهــم کنــد و در ایــن مســیر
موضوع تحریمها علیه ایــران را همواره
بــه عنــوان یکــی از نگرانیهــای جــدی

جمهوری اسالمی لحاظ کرده است.
ëëدیدار رئیسی و نخستوزیر پاکستان
آیتاهلل رئیسی همچنین روز گذشته
در دیدار «شــهباز شــریف» نخســتوزیر
پاکســتان که در هتل محل اقامت رئیس
جمهور انجام شــد ،گفــت :روابط ایران و
پاکســتان ،تعامــل معمول دو همســایه
نیســت ،بلکــه روابطــی عمیــق و متکی
بــه نزدیکیهــای فرهنگــی و اشــتراکات
اعتقــادی هــزاران ســاله اســت .رئیــس
جمهور با اشــاره بــه دیدار پنــج روز قبل
بــا همتــای پاکســتانی خــود در حاشــیه
اجــاس ســران ســازمان شــانگهای در
ســمرقند تصریح کرد :افزایــش دیدارها
و رایزنیهــای مقامــات دو کشــور ،تأثیــر
ســازندهای بــر گســترش همکاریهــا و
ارتقــای ســطح روابــط دو کشــور خواهــد
داشت.
ëëدیدار سران ایران و بولیوی
آیــتاهلل رئیســی در دیــدار لوئیــس
س جمهور بولیــوی که در هتل
آرســه رئی 

محــل اقامــت رئیسجمهور کشــورمان
در نیویــورک برگــزار شــد ،روابــط ایــران
و بولیــوی را دوســتانه و رو بــه گســترش
خواند و با تأکید بر اینکه وزیر امور خارجه
ایران موظف اســت کمیســیون مشترک
همکاریهــای دو کشــور را فعــال کنــد،
گفــت :نتیجه این همکاریهــا باید برای
هر دو کشور محسوس و عملیاتی باشد.
ëëنشســت هماندیشــی با رهبــران ادیان
الهی
آیتاهلل رئیسی همچنین در نشستی
با رهبــران ادیان الهی با بیان اینکه همه
باورمنــدان بــه ادیــان الهــی بر ایــن نکته
اتفاقنظــر دارند که جامعــه بدون خدا و
اعتقاد بــه مبدأ و معاد برای بشــر تباهی
خلق میکند ،نه رشــد و سعادت ،افزود:
بشریت پیش روی خود دو جنگ خونین
و فاجعهبــار جهانــی و  ۷۰ســال ظلــم
به مــردم فلســطین را به عنوان بخشــی
از مصادیــق کنــار نهــادن خــدا از عرصه
اداره جامعه میبیند ،لــذا ضرورت دارد
خداباوری را در کنار همه تصمیمسازیها
و تصمیمگیریها در نظر بگیریم .رئیسی
تصریــح کــرد :اســاس ظلم و تعــدی در
جهان ناشی از خودبزرگبینی بوده و راه
پرهیــز از خودبرتربینــی توجه بــه قوانین
الهی و خداپرستی است.
وی همچنیــن توحیــد و عدالت را دو
محــور مــورد تأکیــد و قبــول همــه ادیان
الهی دانست و گفت :گسترش معنویت
در میان جوامع برای رهبران ادیان الهی
مسئولیتآور است و رهبران ادیان الهی
با دقت و جدیت از بروز هر گونه درگیری
میان ادیان الهی ممانعت کنند.

