
  گزارش

غرب و دروغ بزرگی به نام حقوق بشر
بر کسی پوشیده نیست که حقوق بشر، اساسی   ترین و ابتدایی   ترین حقوقی 
است که هر فرد به طور ذاتی و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود. 
در عین حال با داشتن چنین جایگاهی ، این حقوق امروزه به دستمایه ای 
برای فشار به کشورهای غیرغربی توسط غربی  ها تبدیل شده است و این 
در حالی است که نه تنها در قرون گذشته، بلکه در همین 70 سال اخیر 
جهان ش��اهد صحنه های فجیع انس��انی و تنزل اخالقی در کشورهای 
مدعی حقوق بش��ر، آن هم در مقدس   ترین اماکن آنها، یعنی کلیسا  ها 
بوده است. این بار فقط آن سرباز امریکایی نیست که در شهر  اوکیناوای 
ژاپن به 18 زن ژاپنی تجاوز کرده و جان 19 نفر را مثل آب خوردن گرفته 
باشد و یا آن تفنگدار امریکایی به دختر شش س��اله تجاوز و او را با چاقو 
قطعه قطعه کرده باشد و با یک تأسف خشک و خالی مقامات کاخ سفید 
از کنار آن گذشته و حتی او را به زندان هم محکوم نکنند و با یک برچسب 
جنون داشتن سرباز او را با چنین جنایت هولناکی که انجام داده، تبرئه 
کنند. آنچه این روزها اخبار فجیع آن نقل محافل رسانه ای جهان شده 
دیگر مربوط به جنایات حقوق بشری و تجاوز سربازان امریکایی در ژاپن، 
عراق،افغانستان یا تجاوز س��ربازان فرانس��وی در الجزایر ، لیبی و دیگر 
کشورهای آفریقایی نیست ، بلکه اخبار رقت  آمیز کشیش  هایی است که 
در مقدس   ترین مکان در طول این 70 سال و قطعاً بسیار بیشتر از آن در 
طول تاریخ کلیسا نسبت به کودکانی رخ داده که والدینشان برای فراگیری 
تعالیم حضرت مسیح )ع( به این محیط مذهبی اعتماد کرده و فرزندانشان 

را به آنجا فرستاده بودند. 
چند سالی بحث تجاوز و سوءاستفاده های جنسی کشیش های کاتولیک 
از کودکان در محافل سیاسی و دادگاه های کشورهای غربی به ویژه فرانسه 
داغ شده اس��ت و تاکنون باوجود تالش نهادهای قدرت برای سرپوش 
گذاشتن بر این فاجعه انسانی و غیراخالقی، آنها نتوانستند آتش خشم 
مردم از کلیسا و دولتمردان را خاموش کنند. در نهایت ، اتفاقی که افتاد 
این بود که تعداد زیادی از قربانیان سوءاستفاده های جنسی به دادگاه های 
اروپا شکایت بردند و منتظر فرجام بودند که به یکباره اواخر هفته گذشته با 
یک حکم غیر منتظره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا مواجه شدند . حکم 
این بود:» واتیکان دارای مصونیت اعطا شده به کشورهای مستقل است 
و قربانیان سوء استفاده جنسی کشیش های کاتولیک، نمی توانند علیه 
این مکان مقدس طرح دعوا کنند. « این حکم در حالی صادر شده است 
که گزارش های منتشر ش��ده در این خصوص نشان می دهد روحانیون 
کاتولیک در فرانسه از سال 19۵0 تاکنون تجاوز و تعرض های گسترده ای 
را علیه کودکان انجام داده و تخمین زده می ش��ود در طی این سال ها ، 
بالغ بر ۲1۶ هزار کودک از سوی کشیش   ها در فرانسه مورد آزار و اذیت 

جنسی قرار گرفته اند. 
شاکیان ابتدا پرونده خود را در بلژیک تش��کیل دادند اما در مرحله اول ، 
درخواست آنها رد ش��د و به دنبال رد این درخواست ، شکایت شان را به 
دادگاه حقوق بشر اروپا که در ش��هر استراسبورگ فرانسه مستقر است 
بردند و این دادگاه هم که نماد عدالت ! در همه اروپاست ، در بیانیه ای اعالم 
کرد واتیکان عضو شورای اروپا نیست و بنابراین مشمول صالحیت دادگاه 
حقوق بشر اروپا نمی شود. والدین و حامیان قربانیان تجاوز کشیش  ها به 
کودکان ، خواستار جبران خسارت و پیگرد قانونی برای تجاوز کننده های 
کودکان ش��ده بودند اما درکمال ناباوری در مقابل طرح دعوای خود، با 
دو موضع هم راستا از س��وی دادگاه با عنوان »داشتن مصونیت قضایی 
کشیش ها« و از س��وی دیگر» فقط ابراز شرمس��اری پاپ فرانسیس در 

واکنش به این گزارش ها« مواجه شدند. 
 NPT ظاهراً کش��یش  های کلیسا ، همچون صهیونیس��ت  ها که عضو
نیستند و با داشتن بیش از ۲00 کالهک هسته ای برای کشورهای دارای 
فعالیت صلح  آمیز هسته ای همچون جمهوری اسالمی ایران شاخ و شانه 
می کشند ، از مصونیت برخوردارند و اروپا ترجیح می دهد با کشیش های 
فاسد و تجاوزکننده ، به این بهانه که واتیکان عضو اتحادیه اروپا نیست و با 
 NPT رژیم کودک کش صهیونیستی به خاطر عدم عضویت این رژیم در
چشم های کور خود را بر واقعیات صحنه های ناراحت کننده ای که مکرر 

در جهان در حال رخ دادن است ، ببندد. 
تفاوت حقوق بشر غربی با حقوق بشر اسالمی در همین جا است که روشن 
می ش��ود. اگر خدای نکرده یک روحانی در جمهوری اسالمی مرتکب 
خالفی به مراتب کمتر از آنچه این روز  ها در غرب تشت رسوایی آن از باالی 
کلیسا بر زمین افتاده است، بشود بدون آنکه شکایتی رسمی از مرجعی 
صورت گرفته باشد و فقط با یک گزارش مردمی ، آن روحانی به دادگاه های 
بسیار سختگیرانه » روحانیت « فرا خوانده می شود و در صورت اثبات جرم 
توسط آن شخص در کس��وت لباس روحانیت متحمل حد  شده و باید 
متناسب با جرمی که مرتکب شده مجازات شود. در جمهوری اسالمی نه 
تنها مبلغان دین و روحانیت مصونیت قضایی ندارند، بلکه اجرای حکم 

برای آنها بسیار سخت تر از شهروندان عادی است. 
آنچه این روز  ها در اروپا نس��بت به تجاوز کشیشان کاتولیک با کودکان 
فرانسوی ودیگر کشورهای اروپایی حداقل درطول 70 سال گذشته رخ 
داده و نهادهای حقوق بشری و مراجع قانونی و سیاسی در اروپا ترجیح 
داده اند این موضوع را به دست فراموشی بس��پارند نه اتفاقی نادر ، بلکه 
رفتار همیشگی غرب با پدیده ای به نام حقوق بشر است و تنها به کودکان 
فرانسوی یا فالن کشور اروپایی هم ختم نمی شود کمااینکه چندی پیش 
شاهد کشف گورهای دسته جمعی در مدارس تحت پوشش کلیسا در 
کانادا بودیم و دیدیم چه رسوایی تاریخی به بار آورد که هنوز ترکش های 
آن بر پیکر نیمه جان حقوق بشر غرب باقی است. امروزه در بستر همین 
حقوق بشر دروغین،ساالنه میلیون   ها زن در امریکا از خشونت های خانگی 
رنج می برند. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز کنترل و 
پیشگیری بیماری در امریکا، از هر ۵ زن امریکایی ، حداقل یک زن در طول 
زندگی خود مورد تجاوز قرار گرفته است و به روایت آمار، در این کشور 
43/۶ درصد از زنان، برخی از انواع خش��ونت جنسی را در طول زندگی 
تجربه کرده اند. خشونت   ها علیه زنان در امریکا در قالب تعرضات جنسی و 
خانگی و نیز بهره برداری از زنان در فیلم   ها و تبلیغات پورنو   انجام می شود. 
بر اساس داده های موجود می توان استنباط کرد که رعایت حقوق زنان در 
امریکا در بسیاری مواقع امری ریاکارانه و فریبنده است. این در حالی است 
که امریکا در بین 10 کشور نخست ناامنی برای زنان قرار دارد؛ رتبه ای که 
در حداقل یک دهه بدون تغییر باقی مانده است. این  ها واقعیت حقوق بشر 
غرب است نه آن چیزی که هر روز توسط شبکه های بی آبرویی همچون 
بی بی سی، من و تو، و...  در مدح حقوق بشر در غرب و مذّمت حقوق بشر در 

افغانستان، عراق، سوریه و ایران بر روی آنتن می رود. 

حسن رشوند

سیاست های کلی انتخابات 5 ساله شد ولی خبری از اصالح قانون انتخابات نیست

قانون انتخابات همچنان در صف  اصالح
س�خنگوی ش�ورای نگهب�ان درب�اره اصالح 
قانون انتخابات می گوی�د که کار  هایی صورت 
گرفت�ه اس�ت ول�ی رهب�ر معظ�م انق�الب و 
مردم انتظار دارند که پنج س�ال بع�د از ابالغ 
سیاست های کلی انتخابات، گام های اساسی 
برای اصالح قوانین انتخاباتی مشاهده کنند. 
همه می دانند و در مواضع و اظهارات مس��ئوالن 
مختل��ف دیده ایم ک��ه می گویند قان��ون کنونی 
برگزاری انتخابات در ایران مناسب نیست و ایراد 
و آسیب های متعدد دارد. با این حال، همه همین 
افرادی که بای��د برای تغییر و اص��الح این قانون 
وارد عمل ش��وند، کاری نمی کنند و انتخاباتی به 
انتخابات دیگر می رس��د و قانون همچنان همان 
قانون است و همه فقط در حرف، از تغییر و اصالح 

می گویند. 
۲4 مهرماه سال 9۵ بود که رهبر معظم انقالب، 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای سیاس��ت های کلی 
انتخابات را پس از مش��ورت با مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اب��الغ کردن��د. از آن روز تاکنون 
پنج سال می گذرد و هنوز آن سیاست های کلی 
تبدیل به قوانین جزیی و کاربردی که بتواند شکل 

برگزاری انتخابات را درست کند، نشده است. 
به گزارش فارس، هادی طحان نظیف، سخنگوی 
شورای نگهبان دیروز در نشست خبری آخرین 

مصوبات و نظرات شورای نگهبان را اعالم کرد. 
   در اص�الح قانون انتخاب�ات، آنچه مورد 

انتظار است انجام نشده
وی افزود:  امروز پنجمین س��الگرد سیاست های 
کلی انتخابات اس��ت که در چنین روزی از سوی 
مقام رهبری ابالغ شده است؛  این در حالی است 
که دستگاه های مختلفی مخاطب آن بودند؛ نظام 
انتخاباتی ما دچار آسیب   ها و اشکاالتی است که 
البته راهکارهای زیادی برای رفع آن وجود دارد. 
طح��ان نظی��ف تصری��ح ک��رد: فراین��د ابالغ 
سیاس��ت های کلی انتخابات در پنج س��ال اخیر 
آن اس��ت که آنچه مورد انتظار است واقع نشده 
اس��ت، حتی ش��ورای نگهبان هم مخاطب این 

سیاست های کلی انتخابات بوده است. 
س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان درب��اره جزئیات 
سیاس��ت های کل��ی انتخاب��ات گف��ت: در این 
سیاست   ها آمده است که بایستی هزینه   ها و منابع 
انتخابات شفاف سازی شود ضمن اینکه پیشگیری 
از جرایم و تخلفات انتخابات صورت گیرد آگاهی 
مردم از نامزد  ها افزایش پیدا کرده و فعالیت های 
انتخاباتی اهداف توس��عه پیدا کند ام��ا این کار 
به اندازه کافی صورت نگرفته اس��ت هرچند که 

کارهای خوبی تاکنون انجام شده است. 
طحان نظیف اظهار امیدواری کرد: با نگاه مثبتی 
که در مجلس و دولت وجود دارد اصالحات الزم در 
نظام انتخاباتی صورت خواهد گرفت و امیدواریم 
که هر چه س��ریع تر سیاس��ت های کلی ابالغی 
انتخابات نهایی شود. البته شورای نگهبان هم در 

این باره مشورت های الزم را خواهد داد. 
طحان نظیف گفت: در مجل��س یازدهم اصالح 
قوانین ریاس��ت جمه��وری، ش��ورا  ها و مجلس 
شورای اس��المی گام   هایی برداشته شده است و 
در کمیسیون   ها هم کار  هایی صورت گرفته است 
ولی رهبر معظم انقالب و مردم انتظار دارند که بعد 
از پنج سال گام های اساسی برای اصالح قوانین 
انتخاباتی مشاهده کنند ولی در مجموع شورای 

نگهبان چش��م انداز مثبتی را برای اصالح قوانین 
انتخاباتی می بیند. 

  ابهامات مصوب�ه واردات خودرو برطرف 
شود، تأیید می کنیم

وی درباره ایراد شورای نگهبان به مصوبه واردات 
خودرو هم گفت: من دو جلس��ه در کمیس��یون 
صنایع مجلس حضور پیدا کردم و درباره دو ابهام 
مذکور که شورای نگهبان به آن گرفته نظرات این 
شورا را در کمیس��یون مطرح کردم ولی اگر این 
ابهامات برطرف شود شورای نگهبان ابهام دیگری 
ندارد ول��ی اگر مجمع تش��خیص مصلحت نظام 

ابهامی دارد خود آنها باید پاسخگو باشند. 
سخنگوی ش��ورای نگهبان گفت: مالک شورای 
نگهبان مفی��د و یا مضر ب��ودن مصوبات مجلس 
نیست بلکه خالف نبودن با شرع و قانون اساسی 

مدنظرمان است. 
طحان نظیف گف��ت: طرح س��اماندهی صنعت 
خودرو در روز های اخیر مورد بررسی قرار گرفت 
که با بررسی های شورای نگهبان، اعضا دو یا سه 
ابهام داشتند. ابهام نخس��ت درباره واردات بدون 
انتقال ارز بود که شکل های مختلفی دارد، زیرا این 
ارز چند حالت را شامل می شود. همچنین درباره 
تبصره ای که س��ایر مقررات را ب��ه وزارت صمت 
واگذار کرده بود، ابهام   های��ی وجود دارد. ممکن 
است یک معاون و یک مدیرکل مصوبه ای داشته 
باشد که باید پاس��خگوی آن و همچنین منظور 
از س��ایر مقررات مشخص ش��ود. ما جزو معدود 
نهاد   هایی هس��تیم که برای ارس��ال پاسخ خود 
محدودیت زمانی داری��م و درباره موضوع مصوبه 
واردات خودرو تعیین ش��ده نظر خ��ود را اعالم 
کردیم. هفته گذشته در مجلس حضور پیدا کردم 
و در کمیسیون صنایع ابهام   ها را تبیین کرده ایم. 
طبیعتاً از هیئت عالی نظارت هم باید حاضر شوند 
و مسائل خود را برای نمایندگان روشن کنند. اگر 
ابهام های ما برطرف ش��ود دیگر ای��رادی نداریم 

و از س��وی هیئت عالی نظ��ارت نمی توانم اظهار 
نظر کنم. 

   ابهام شورای نگهبان درباره طرح جوانی 
جمعیت و حمایت از خانواده

وی ادامه داد: درباره پیش بینی ش��دن یک شورا 
در طرح مذک��ور، از آنجا که در اس��تان   ها چنین 
شورا های پایین دستی وجود دارد و صالحیت های 
کاملی دارد، اشکال شورای نگهبان ابهام خود را 
مطرح کرد. در م��اده 14 این مصوب��ه که درباره 
انتقال قطع��ی اراضی صحبت می کند، ش��ورای 
نگهبان اعالم مغایرت با قانون اساسی اعالم کرد. 
شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت و حمایت از 
خانواده را بررسی کرد که در جلسه اخیر، تنها دو 

ابهام ناظر بر مواد ۵۲ و ۵3 مطرح شده است. 
طحان نظیف افزود: در ماده ۵۲ که موارد استثنا 
در عقیم س��ازی را مطرح می کند، از سوی شورا 
بیان ش��ده که آیا حکم این ماده ش��امل ضرر و 
حرج پس از زایمان را ش��امل می شود یا خیر. در 
ماده ۵3 که موارد تجویز آزمایش غربالگری بیان 
شده، شورای نگهبان مطرح کرده که آیا عالوه بر 
ضررهای جسمی ضرر های روحی و روانی هم باید 

در نظر بگیریم یا خیر.
   تفس�یر قانون عادی با مجلس و تفسیر 

قانون اساسی و شورای نگهبان است
طحان نظیف درباره تفس��یر قان��ون مربوط به 
سند خودرو و برگ سبز هم گفت: تفسیر قانون 
عادی با مجلس و تفسیر قانون اساسی و شورای 
نگهبان است. اگر مجلس به نتیجه برسد قانونی 
را تفس��یر کند ما هم بر اس��اس وظیفه مان به 
قانون اساسی و شرع اس��تناد می کنیم. شورای 
نگهبان با هر چیز که به نفع مردم و کشور باشد، 
موافق است و این برگرفته از شرع و قانون اساسی 
است. اینکه مسئله واردات خودرو به نفع مردم 
و کشور است یا خیر باید کارشناسان اقتصادی 

اظهار نظر کنند. 

    شورای نگهبان به دنبال توسعه وظایفش 
نیست

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: قانون نظارت 
بر رفتار نمایندگان سال های قبل تصویب شده و 
بار   ها کارشناسان درباره آن اظهارنظر کرده اند که 
اشکاالتی دارد و قانونی قوی  به شمار نمی رود. البته 
در این دوره مواردی وجود داشته تا اصالح شود، 
اما از جزئیات اصالح قانون و احتمال انتقال وظایف 
به ش��ورای نگهبان اطالعی ندارم. صالحیت های 
ش��ورای نگهبان در قانون اساسی کاماًل مشخص 
است و به دنبال توسعه وظایفش نیست و از سوی 
دیگر، درست نیس��ت که وظایفش را واگذار کند. 
ش��ورای نگهبان از اصالح قانون نظارت بر رفتار 
نمایندگان اس��تقبال می کند، زی��را قانون قوی 

نیست. 
   ش�ورای نگهب�ان بخش�ی از زنجی�ره 

قانون گذاری است
طحان نظیف تصریح کرد: ما بخشی از فرایند زنجیره 
قانون گذاری هس��تیم، اما نه ابتدای این زنجیره. 
ش��ورای نگهبان برای همه کس��انی که به عرصه 
انتخابات ورود می کنند فارغ از اعتراض یا عدم احراز 
صالحیت ، حیثیت نامزد  ها برایش مهم است و موارد 
عدم احراز را به خود افراد اعالم می کند و همین کار 
صورت گرفته است. ما استعالم گزارش دستگاه  ها 
را دریافت می کنیم که خودشان محرمانه می زنند. 
نسبت به آقای پزشکیان هم با ایشان تماس گرفتیم 
که در جلسه خدمتشان باشیم اما ظاهراً معذوریتی 

داشتند و برایشان مقدور نبود. 
سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره طرح حمایت 
از حقوق کاربران فضای مجازی مش��هور به طرح 
صیانت، اگر موردی به ش��ورای نگهبان برس��د و 
مشخص شود مغایرت های قانونی اساسی و شرع 
وجود دارد اعالم خواهی��م کرد. امیدواریم مجلس 
هم بلندنظرانه نسبت به دغدغه های جامعه توجه 

داشته باشد. 

 توصیه شمخانی به رئیس جمهور آذربایجان
کذب گویی تدبیر نیست، بی اعتبار می شوید

دبی�ر ش�ورای عال�ی امنیت مل�ی در 
توئیت�ر خ�ود نوش�ت: ای�ران قهرمان 
مبارزه با مواد مخدر اس�ت، با اظهارات 
ک�ذب خ�ود را بی اعتب�ار نس�ازید. 
به گزارش نور نیوز ، حس��اب کاربری علی 
ش��مخانی در توئیتر نوشت: بی توجهی به 
اصول و الزامات همسایگی و بیان اظهارات 

کذب و غیرسازنده، نشانه حسن نیت و تدبیر نیست. اتهام زنی به کشوری 
که جامعه جهانی آن را به عنوان قهرمان مبارزه با مواد مخدر می شناسد، 
اثری جز بی اعتبارسازی کالم گوینده ندارد. مراقب دام های پرهزینه 

شیاطین باشید. 
رئیس جمهور جمهوری آذربایجان اخی��راً و در تازه   ترین گزافه گویی 
خود مدعی شده که ایران به ارمنستان برای قاچاق مواد مخدر به اروپا 

کمک می کند!
علی اف که این روز  ها می کوشد به هر قیمتی اشتباه خود را در باز کردن 
پای رژیم صهیونیس��تی به منطقه انکار کند، این بار در ادعایی جدید 
گفته است که باکو مس��یر ترانزیت مواد مخدر از ایران به ارمنستان و 
از آنجا به اروپا را مس��دود کرده است. نیکول پاش��ینیان، نخست وزیر 
ارمنستان نیز با رد تمامی ادعاهای علی اف گفت: تأکید می کنم که ما به 
طور بسیار تنگاتنگ با نهادهای انتظامی ایران همکاری و به شکل بسیار 

مؤثری با قاچاق مواد مخدر مبارزه می کنیم.
 ایران بار  ها به جمهوری آذربایجان هشدار داده که نسبت به نیات سوء 
رژیم صهیونیستی هوشیار باش��د و اینکه حضور نیروهای ثالث را در 
مناطق مرزی خود برنمی تابد. از سوی دیگر، جمهوری آذربایجان به فکر 
تصاحب بخشی از منطقه مرزی ایران-ارمنستان است تا به این ترتیب، 
مسیر اتصال خود به جمهوری نخجوان و ترکیه را هموار کند حال آنکه 
این مسئله به قیمت از دست رفتن مرز ایران-ارمنستان تمام می شود. 

فرمانده کل ارتش:
ناامیدسازی مردم 

مهم  ترین راهبرد دشمن است
مهم  تری�ن راهب�رد ام�روز دش�من ناامیدس�ازی مردم اس�ت و 
مهم  تری�ن و ریش�ه ای   ترین وظیف�ه جوانان نی�ز مب�ارزه با موج 
ناامیدی س�ازی و ایج�اد امید و نگاه مثب�ت به آینده باید باش�د. 
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری 
اسالمی ایران روز گذش��ته در صبحگاه مش��ترک نیروهای نظامی و 
انتظامی در مس��جد مقدس جمکران در قم، با تأکید دوباره بر تالش 
دشمنان برای ایجاد یأس در جامعه افزود: ناامیدی جوانان مهم  ترین 
راهبرد دشمنان اس��ت و در بیانیه گام دوم تأکید شده که جوانان باید 
پیشگام در شکستن حصارهای ناامیدی باش��ند و نهال امید را در دل 
دیگران بکارند. وی برخی ش��اخصه های امیدواری در جوانان را مورد 
اشاره قرار داد و افزود: ذخایر ایران در سطح بر  ترین کشورهای جهان 
است و ایران یکی از کشورهای جوان جهان است، جوانان بزرگ ترین 
سرمایه ما هس��تند. فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران اضافه 
کرد: ما رهبری داریم که در جهان بی نظیر اس��ت و عنایت خاص امام 
زمان)عج( مشمول جامعه ماست و ما خدا را داریم و در طول 40 سال 
گذش��ته با بهره گیری از این عوامل معنوی دش��واری های بسیاری را 
گذرانده ایم و بعد از این نیز با پشت سر گذاشتن مشکالت، بر دشمنان 
پیروز می شویم. وی گفت: انتظار س��بب پایداری و استقامت در برابر 
سختی  ها می شود و از یأس و ناامیدی جلوگیری می کند؛ انتظار فرج، 
امید به آینده روشن و تحقق ارزش  ها و خوبی هاست و چنین نگاهی به 
انسان شور و نشاط می دهد به گونه ای که هم خود را اصالح می کند و هم 
به دنبال اصالح دیگران می رود. موسوی ادامه داد: انقالب اسالمی امروز 
به قطب بزرگی در تاریخ تبدیل شده و جایگاه خود را در جهان معاصر 
تثبیت کرده است. وی اظهار داشت زمینه سازی برای ظهور حضرت ولی 
عصر)عج( آرمان و هدف اصلی انقالب اسالمی است و بیانیه گام دوم نیز 
چشم انداز و هداف منتظران را ترسیم کرده است. امیر موسوی تصریح 
کرد: بیانیه گام دوم را می توان منشوری کامل و جامع برای تحقق تمدن 
اسالمی و تالشی برای زمینه سازی ظهور امام عصر)عج( تفسیر کرد؛ 
در این بیانیه محور اصلی حرکت انقالب به جوانان واگذار شده و تأکید 

ویژه ای به نسل جوان شده است. 

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم:
تروریسم و تکفیر

 بازیگران  صحنه دین ستیزی هستند
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم با محکومیت حادثه تروریستی 
در مس�جد فاطمیه قندهار اعالم کرد: ادیان الهی و پیروان آنها به 
دلیل روشنگری همواره جزو نخس�تین اهداف دین ستیزان بوده 
و تروریس�م، تکفیر و افراط گ�ری بازیگران این صحنه هس�تند. 
به گزارش ایرنا، انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در بیانیه ای در واکنش 
به حادثه تروریستی مسجد فاطمیه قندهار افغانستان، نوشت: بار دیگر 
تروریست های کوردل صد  ها انسان بیگناه را در حال اقامه نماز جمعه 
در مسجد فاطمیه قندهار به خاک و خون کشیدند. این انجمن اضافه 
کرد: استمرار حمالت به مساجد، کلیسا و کنیسه   ها در سال های اخیر در 
جهان ثابت می کند که تروریسم سال هاست دیگر از یک تفسیر اشتباه و 
تندروی عقیدتی عبور کرده و همچون ابزاری در جهت حفظ و گسترش 
منافع نظام سلطه نقش آفرینی می کند و به هیچ دین و مذهبی ارتباط 
نداشته، بلکه ادیان الهی و پیروان آنها به دلیل روشنگری، همواره جزو 
اولین اهداف دین ستیزان بوده و تروریسم، تکفیر و افراط گری بازیگران 

این صحنه هستند.
 این بیانیه خاطرنشان کرد: واقعاً این س��ؤال را نمی توان پاسخ داد که 
کشتن نمازگزاران بی دفاع چه ارزش و افتخاری برای تروریست  ها دارد، 
جز آنکه نش��ان می دهد این کوردالن با هر عنوانی که باشند در مسیر 
تولید جنایت در جامعه بشری، درمانده تر از گذشته هیچ چاره ای برای 
اظهار وجود و سرسپردگی به اربابانشان نداشته که چنین با شقاوت تمام 
دس��ت به هر جنایتی می زنند که قلب هر انسانی با هر مرام و گرایشی 
را به ش��دت آزرده می س��ازد. این انجمن با محکوم کردن این فاجعه 
هولناک و ابراز همدردی با خانواده های قربانیان و آرزوی شفای عاجل 
برای مجروحان این حادثه تروریستی از جامعه بین المللی و سازمان 
ملل، رهبران ادیان و تمامی دغدغه مندان و فعاالن حوزه حقوق بشر 
خواست تا با افش��ای ماهیت و پش��ت پرده این مزدوران جنایت با هر 
عنوانی که باش��ند، بس��ترهای اجتماعی بقای تروریسم و افراط گری 

را تضعیف کنند. 
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    دیپلماسی دفاعی

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با ابراز اطمینان 
از نتایج س�فر خود به پاکس�تان و ب�ا تأکید بر 
اشتراک نظر دو همسایه در موضوعات مختلف 
گفت: عالوه بر افزایش همکاری های اطالعاتی 
برای مقابله با تروریسم برای برگزاری رزمایش 
مش�ترک دریای�ی در آین�ده تواف�ق کردیم. 
سردارسرلشکر پاسدار محمد باقری در پایان دومین 
سفر رسمی خود به پاکس��تان که چهار روز طول 
کش��ید، در گفت وگوی اختصاصی ب��ا ایرنا اظهار 
داشت: کشور پاکستان برابر نظر مقام معظم رهبری 
در جهان اسالم و همچنین به لحاظ مرزهای طوالنی 
دو کشور و عالیق میان دو ملت در نگاه جمهوری 
اسالمی ایران و در نگاه نیروهای مسلح ایران جایگاه 
ویژه ای دارد. ما در دیدار اخیر و دیدارهای پیش از آن 
در خصوص ضرورت تأمین بهتر امنیت برای مرزهای 
مشترک تفاهم و توافق کرده ایم و خوشبختانه طی 
سال های اخیر تالش چش��مگیری از سوی هر دو 
همسایه برای ایجاد موانع مرزی، کنترل عبور و مرور، 
کنترل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و مقابله با 
سایر عوامل ناامن کننده در مرز  ها انجام شده و امروز 
خوشبختانه مرز مشترک دو کشور نسبت به گذشته 
بسیار امن تر است و درحال قرار گرفتن جزو مرزهای 

روبه ایده آل ایران است. 
سردار باقری گفت: در جریان دیدار با عمران خان ، 
نخست وزیر پاکستان که وزیران دفاع و امورخارجه 
این کشور نیز حضور داشتند، توانستیم دیدگاه های 
خود درخصوص بس��یاری از موضوعات دوجانبه، 
تحوالت منطقه ای از جمله افغانستان را به اشتراک 
بگذاریم. رئیس هیئت بلندپایه نظامی ایران با اشاره 
به اراده جدی جمهوری اسالمی ایران برای گسترش 

مناسبات با همسایگان، اظهارداشت: با عضویت ایران 
در سازمان همکاری شانگهای قطعاً ارتباط ایران با 
پاکستان و سایر کشورهای عضو شانگهای تقویت 

اساسی تری پیدا خواهد کرد. 
    حرکت مرزهای مشترک

 به سمت امنیت کامل
سردار باقری با اشاره به دیدارهای خود با مقامات 
ارشد سیاس��ی - نظامی پاکس��تان و جمع بندی 
رایزنی   ها و توافقات صورت گرفته خاطرنشان کرد: 
در این سفر در مورد تداوم اقدامات برای امنیت مرز، 
تکمیل کارهای در حال انجام و بخش باقیمانده آن 
تفاهمات صورت گرفت که به موجب آنها ما امروز 
رزمایش های همزمان در دو سوی مرز و قرارگاه های 
مشترک در منطقه مرزی میرجاوه داریم و در کنار 
آن خط��وط ارتباط همزمان و لحظ��ه ای میان دو 

همسایه برقرار است. هماهنگی بین ایران و پاکستان 
در صورت بروز هر اتفاقی در مرز بالفاصله صورت 
می گیرد و خوشبختانه مرزهای مشترک ما به سمت 
امنیت کامل در حال حرکت اس��ت که این یکی از 

زمینه های مهم بحث ما با همتایان پاکستانی بود. 
   مشکالت افغانستان و تأثیرات خروج فرار 

گونه امریکا 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پاسخ به 
سؤال خبرنگار ایرنا، تصریح کرد: از جمله موضوعات 
دیگری که در این ایام فوق العاده اهمیت دارد مسئله 
افغانستان است که با خروج غیرمس��ئوالنه و فرار 
گونه امریکایی   ها از افغانستان و خالء قدرتی که به 
وجود آمد مش��کالت فراوانی در افغانستان ممکن 
است، رخ بدهد. سردار باقری گفت: مسائل اقتصادی 
افغانستان، س��یل آوارگان و ناامنی  ها و مشکالتی 

جدی که گروه تروریس��تی داعش می تواند ایجاد 
کند هم بر کشور ما و هم بر کشور پاکستان تأثیرگذار 
است. وی اظهار داشت: درباره افغانستان با مقامات 
نظامی و سیاسی پاکستان به طور مفصل صحبت و 
تأکید شد که بایستی یک نظام پایدار با مشارکت همه 
در افغانستان شکل بگیرد. رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح ایران خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این مورد 
هم با مقامات نظامی و سیاسی پاکستان اشتراک نظر 
کامل وجود داشت و قرار شد که دو کشور در بخش 

نظامی نیز با هم مشورت   ها را ادامه دهند. 
سردار باقری همکاری های نظامی ایران و پاکستان را 
سومین موضوعی دانست که هیئت ایران در این سفر 
آن را دنبال کرد و افزود: ما از گذشته همکاری های 
آموزشی با یکدیگر داش��ته ایم و ناوهای نیروهای 
دریایی دو کشور از بنادر یکدیگر بازدید می کنند. وی 
تصریح کرد: در این سفر توافقات خوبی به عمل آمد 
از جمله اینکه ما در آینده چه در آب های پاکستان 
و چه در آب های جنوب جمهوری اس��المی ایران 

رزمایش های مشترک دریایی برگزار کنیم. 
   بهبود همکاری های اطالعاتی برای مقابله 

با تروریسم 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ادامه اظهار 
داشت: در خصوص روابط اطالعاتی، آموزش های 
اطالعاتی و تبادل اطالعات همکاری خوبی تا االن 
میان ایران و پاکستان وجود دارد. وی خاطرنشان 
کرد: سازوکاری برای توسعه روابط اطالعاتی گذارده 
شد مبنی بر اینکه در رفت و آمد مسئوالن اطالعاتی 
نیروهای مس��لح دو کش��ور این همکاری تعمیق 
بخشیده شده و انتظار می رود تأثیر اساسی بر مقابله 

با تروریسم در هر دو سوی مرز خواهد داشت. 

رئیس ستادکل نیروهای مسلح:

ایرانوپاکستانرزمایشمشترکدریاییبرگزارمیکنند

رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما:
رسانه ملی باید پل ارتباطی 

مردم و مسئوالن باشد
دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما روز گذشته با آیت اهلل 
دکتر سید ابراهیم رئیس�ی، رئیس جمهور دیدار و گفت وگو کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری ، رئیس جمهور 
در این دیدار با اشاره به نقش مهم صدا و سیما به عنوان رسانه ملی در 
تبیین مس��ائل و مش��کالت مردم و بیان دیدگاه های مسئوالن کشور 
گفت: صدا و سیما باید پل ارتباطی بین دولت و دیگر مسئوالن کشور با 
مردم باشد. رئیسی با تأکید بر توجه به سه مقوله دقت، سرعت و صداقت 
در امر اطالع رسانی و تبیین اقدامات، دستاورد  ها و عملکرد مدیران و 
مسئوالن کشور، افزود: نتیجه این عملکرد و همکاری مشترک دولت و 

صدا و سیما باید موجب امیدآفرینی بین مردم شود. 


