
حقوق بشر امریکایی 
یا شمشیر داموکلس

در بین هزاران نمونه ش��رارت های ضدحقوق بش��ری امریکا در 70 سال 
گذشته، حادثه تروریستی شلیک آگاهانه موشک به هواپیمای مسافربری 
ایران )پرواز شماره ۶۵۵( در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۶7 و کشتار بی رحمانه ۲۹0 
مسافر بی گناه، بی شک یکی از وحشیانه  ترین مصادیق توحش امریکایی 
محسوب می گردد، خاصه اینکه امریکایی  ها نه تنها از اقدام ضد حقوق بشری 
خود اظهار ندامت و پشیمانی نکردند بلکه با وقاحت تمام به مسببان آن مدال 
شجاعت هم دادند و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه ای از 
این حادثه هولناک صرفاً ابراز نگرانی کرده و ضمن افشای ماهیت غیر انسانی، 
سرسپردگی این تشکیالت عریض و طویل را به نظام سلطه به تصویر کشیده 
و به هیچ وجه حاضر به محکوم کردن آن نشد و بر اساس رسالت خود هرگز 
وجدان های خفته بشری مردم جهان را علیه بیدادگری و نقض حقوق بشر 
توسط امریکا بیدار نکرد.  حقوق بشر در نظام سیاسی امریکا از یک پیوستگی 
آشکار با سایر دول نظام سلطه برخوردار بوده و ابزاری است برای تحقق اهداف 

سلطه گرانه امریکا مشتمل بر:
۱- حفظ هژمون امریکا. ۲- تحمیل اراده خود به کشورها. ۳- فریب ملت  ها 
و ایجاد دوقطبی در کشور هدف. ٤- نفوذ در ساختارهای سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی کشورها. ۵- امتیازگیری هرچه بیش��تر از کشورها. ۶- تأمین 
و تضمین منافع امریکا در اقصی نقاط جه��ان. 7- دخالت در امور داخلی 
کشورها. ۸- اعمال سیاس��ت های ضد بش��ری نظیر اعمال تحریم علیه 
کشورها. حقوق بشر امریکایی در حقیقت حقوق بشر در نگاه نظام سلطه 
است و از حمایت آشکار و پنهان کشورهای سلطه گر و استعماری برخوردار 
است. حقوق بشر امریکایی دارای ویژگی های منحصر به فرد و در چارچوب 

اهداف مذکور است:
۱- حقوق بش��ر امریکایی بر پایه تبعیض نژادی قومی، ملیتی و...  استوار 
است.  ۲- در نگاه امریکایی  ها خون یک سرباز امریکایی بر خون هزاران انسان 
از ملت های جهان ش��رافت و برتری دارد. آنان مجاز به کشتار مردم جهان 
هستند. ۳- امریکایی ها تمام اعمال تروریستی و ضد حقوق بشری خود را با 
بهانه دفاع از حقوق بشر توجیه می کنند. ٤- امریکایی  ها در مقوله حقوق بشر 
با معیارهای دوگانه عمل می کنند. آنان در حالی که چشم خود را بر نقض 
آشکار و علنی حقوق بشر در کشورهای هم پیمان و تحت سلطه خود نظیر 
رژیم سعودی حاکم بر حجاز می بندند، در کشورهای مستقل و ضد سلطه 
شاهد بهانه گیری  ها و اقدامات س��خت گیرانه آنان هستیم.  ۵- امپراتوری 
رسانه ای امریکا بزرگ ترین پایگاه توجیه گر و پشتیبان حقوق بشر امریکایی 
اس��ت.  ۶- در داخل امریکا نیز رنگین پوستان از تبعیض های نژادی و ضد 

حقوق بشری حاکمان خود آسیب دیده و در رنج هستند. 
امریکایی  ها در زمینه حقوق بشر در شرایطی که مطلقاً صالحیت حداقلی 
را هم ندارند به پش��توانه دالر و قدرت نظامی و سازمان های بین المللی، از 
موضوعات مورد عالقه در زمینه حقوق بشر مفهوم سازی می کنند و به عنوان 
قاضی حکم می کنند و س��پس به عنوان جالد حکم را اجرا می کنند و هر 
کشوری را که با امریکا مخالفت کند با تیغ شمشیر داموکلس تهدید و تحریم 

و به تسلیم وادار می کنند. 
امریکا در ش��رایطی از حقوق بش��ر دم می زند و خود را مدافع حقوق بشر 
می داند که حتی در داخل امریکا در مواردی نظیر »آمار زندانیان«، »نقض 
حقوق ابتدایی زندانیان«، »ش��کنجه های قرون وسطایی«، »مرگ ناشی 
از سالح گرم«، »تجاوز به زنان«، »خودکشی نظامیان«، »تولید فیلم های 
مستهجن«، »تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان«، »فروپاشی نظام خانواده«، 
»سقط جنین«، »فقدان امنیت شغلی«، »فاصله شدید طبقاتی«، »تبعیض 
در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی« و »ناامنی اجتماعی انسان  ها به ویژه 
زنان و کودکان « در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر قرار دارد و به عنوان 
بزرگ ترین ناقض حقوق بشر باید محاکمه شود و از هیچ صالحیتی برای دفاع 

از حقوق بشر برخوردار نیست. 
روش نظام سلطه  امریکایی برای پیش��برد اهداف خود با بهانه دفاع از حقوق 
بشر بر ایجاد دوگانه سازی های »جنگ و صلح«، »آزادی و خفقان«، »سازش و 
بنیادگرایی«، »تروریزم و حقوق بشر« و »ازدواج و همجنس بازی« طراحی شده 
و در ادامه به بازتعریف و مفهوم سازی آن دوگانه در چارچوب تضمین اهداف 
سلطه طلبانه امریکایی پرداخته و پس از آن مفهوم تولید شده را به پشتوانه 
قدرت نظامی و دالر امریکایی با رأی کشورهای وابسته، به مطالبه بین المللی 
تبدیل و هر کشوری را که با اجماع ایجاد شده مخالفت کند در مسیر انزوا، تحریم 
و تهدید قرار می دهند. تعریفی که امریکایی  ها در داخل سرزمین های اشغالی 
فلسطین از حقوق بشر و تروریزم ارائه می دهند نمونه ای از این مفهوم سازی 
اس��ت. همچنین رفتار امریکایی ها در برخورد با ایران در زمینه های مختلف 
نظیر حقوق بشر، حقوق هسته ای و دفاع از محور مقاومت نیز از دیگر نمونه های 

مفهوم سازی و همراه نمودن افکار عمومی جهانی علیه ایران است. 
حقوق بشر امریکایی با تکیه بر »استراتژی فشار « و با بهره گیری از ظرفیت 
»سازمان ملل متحد«، »سازمان های مردم نهاد«، »احزاب سیاسی وابسته«، 
»شبکه نفوذی«، »رسانه های رس��می و غیر رسمی«، »گروه های فشار«، 
»کشورهای همس��و« و...  در گام نخست موضوعی اجتماعی نظیر حقوق 
همجنس بازان، حجاب و...  را به عنوان عاملی برای مذاکره با کشور هدف 
انتخاب کرده و با پروپاگاندای فوق سنگین رسانه ای خود، ابتدا افکار عمومی 
جهانی را با خود در زمینه نقض حقوق بشر در کشور هدف همسو کرده و 
ضمن ایجاد بستری برای منزوی سازی آن کشور، مسیر مذاکره را پیشنهاد 
کرده و با یک پیمان و قرارداد نیم بند و هدفمند، پای کشور  هدف را در تله 
مذاکره گیر می اندازد به گونه ای که ر هایی از تله مذاکره تقریباً امری محال به 
نظر می رسد و کشور هدف در دومینوی تحریم محور به مرور زمان مجبور به 
امتیاز دهی در تمام زمینه های مورد عالقه امریکا خواهد شد. در هر مرحله 
از توافق مشروط و بدون پش��توانه و تضمین، تحریم های ضد بشری و غیر 
انس��انی به بهانه های دیگر تجدید و احیا می گردد و برای رفع تحریم های 
جدید، ادامه مذاکرات پیشنهاد می گردد و این چرخه باطل تا تسلیم کامل 
کشور هدف و پذیرش سلطه کامل امریکا و تمکین از قواعد بازی ضد حقوق 

بشری امریکایی ادامه دارد. 
به جرئت می توان گفت جمهوری اسالمی ایران تنها کشور جهان است که 
به پشتوانه فرهنگ استقالل طلبانه و ضد سلطه خود نظم فرعونی سلطه 
امریکایی را درهم شکسته و بازی حقوق بش��ری آنان را خراب کرده است. 
اینک امریکایی ها در بد ترین شرایط ممکن نظاره گر اقتدار روزافزون ایران و 
خنثی شدن تزویر حقوق بشر جعلی خود هستند. جمهوری اسالمی ایران 
با ایستادگی در برابر امواج بسیار سنگین مهندسی حقوق بشر امریکایی 
وجدان های مردم آزادی خواه جهان را بیدار کرده و ناقوس اضمحالل و نابودی 

بازی های شیطانی نظام سلطه را به صدا درآورده است. 

به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام 
و توهین به مقدسات

کیفرخواست فائزه هاشمی صادر شد
دادستان عمومی و انقالب تهران از صدور کیفرخواست پرونده فائزه 

هاشمی خبر داد. 
علی صالحی، دادس��تان عمومی و انقالب ته��ران در خصوص آخرین 
وضعیت پرونده فائزه هاش��می گفت: درباره این پرونده، قرار مجرمیت 
صادر شده است. پس از طی روال قانونی، کیفرخواست پرونده این فرد 
به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران و توهین به 

مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شده است. 
پیشتر، بیستم اردیبهشت ماه سخنگوی قوه قضائیه از ورود دستگاه 
قضا به اظه��ارات فائزه هاش��می خبر داده و گفته بود: این ش��خص 
از س��وی دادس��تان تهران تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ای در 
دادسرای عمومی و انقالب تهران تشکیل ش��ده است. دادستان به 
عنوان مدعی العموم پرون��ده را پیگیری کرده و پرون��ده در جریان 

است. 
اما اتهامات فائزه هاش��می چیست و چرا دادس��تان تهران در مقام 
مدعی العموم برای او کیفرخواس��ت صادر کرده اس��ت. خبرگزاری 
فارس در ای��ن زمینه به مرور اقدامات و مواض��ع موهن او طی ماه ها 
و سال های اخیر پرداخته و نوشته اس��ت: هنوز چند روزی از اهانت 
فائزه هاشمی به ساحت نورانی و مقدس پیامبر اسالم )ص( نگذشته 
اس��ت که وی در اظهار نظری جنجالی به حمایت از افراد بی حجاب 
پرداخت و آنها را شیرزن خطاب کرد! این فقط یکی از مواضع عجیب 
و موهن دختر هاشمی رفسنجانی است و او سابقه ای طوالنی در این 

ماجرا دارد. 
    دعوت به نافرمانی مدنی و تحریم انتخابات

فرزند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در این سخنان عجیب به حمایت از 
نافرمانی های مدنی پرداخت و ش��رکت نکردن در انتخابات را حرکتی 
مثبت برای رس��یدن به اهداف و خواس��ته  ها بیان کرد. وی همچنین 
گفت: همه باید دست به دست هم بدهیم تا این اعتراضات و نافرمانی  ها 

ادامه پیدا کند. 
سخنان اخیر فائزه هاشمی علیه نظام اسالمی و در حمایت از بی حجابی 
و نافرمانی های مدنی درحالی بیان شد که وی چندی پیش درباره پیامبر 
اسالم )ص( گفته بود که ایش��ان حکومتداری و کار اقتصادی بلد نبود 
و ثروت حضرت خدیجه )س( را حرام کرده بود. پس از س��خنان فائزه 
هاشمی درباره پیامبر )ص( سخنگوی قوه قضائیه گفت: علیه وی تشکیل 
پرونده شده که با عذرخواهی او و فروکش کردن حجم اعتراضات ظاهراً 
سرعت رسیدگی به این پرونده کند شد و امروز شاهد این اظهار نظر های 

خانم  هاشمی علیه آموزه های دین اسالم و نظام اسالمی هستیم. 
     فائزه برای خود حریم امن تعریف کرده؟

سابقه سخنان جنجالی فائزه هاشمی نشان می دهد که گویا اطمینان 
خاط��ر دارد که ب��ا وی برخ��وردی نمی ش��ود و ه��رگاه صحبت های 
هنجار شکنانه می کند، مدتی اعتراض و فریاد  ها علیه اش بلند می شود 
و پس از مدتی آب از آب تکان نمی خورد و وی باز هم رفتار ها و سخنان 

اهانت بارش را تکرار می کند. 
خانم هاشمی چندی پیش علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم 
موضعی خصمانه گرفت و در حالی که ایران، حضوری محکم، استوار 
و باثبات در مذاکرات احیای برجام داشت، خواهان باقی ماندن این 
نهاد مقدس در لیست تحریم های امریکا و متحدانش شد. وی در این 
اظهارات باورنکردنی گفت: »فعالیت های سپاه به ضرر کشور است! 
تنها راه بازگشت سپاه به پادگان  ها این است که در لیست تحریم  ها 
باقی بماند! چیزی که از س��پاه نصیب جامعه ایران می شود، منفی 
است و باید جایی متوقف ش��ود. فکر نمی کنم خروج سپاه از لیست 
گروه های تروریس��تی به نفع ایران باشد. «با نگاهی به این اظهارات 
در می یابیم که وی عماًل به یک تریبون علیه نظام اس��المی تبدیل 
ش��ده و مانند گروه های ضدانقالب مواضعی ص��د درصد ضد نظام 
و رهبری دارد و هر چه دل��ش می خواهد علیه دین اس��الم و نظام 

اسالمی می گوید. 
     حضور در جمع اعضای فرقه ضاله بهائیت

حضور در جمع اعضای فرقه ضاله بهائیت از دیگر اقدامات دختر آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی است که مهرماه سال ۱۳۹۶ رخ داد و وی در این دیدار 

به طرفداری از محکومان این فرقه پرداخت و از آنها دلجویی کرد. 
فائزه هاش��می تنها مدتی پس از درگذشت پدرش به دیدار »مهوش 
ثابت« یکی از عناصر فرقه ضاله بهائیت از محکومان امنیتی که تازه از 
زندان آزاد شده بود، رفت. او پیش از این و در ایام حیات پدرش هم این 
کار را کرده بود که اعتراضات علیه این اقدام سبب شد مرحوم هاشمی 
در موضعی گفت: »فائزه اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران 
کند « اما فائزه نه تنها عذر خواهی و جبران نکرد، بلکه در گفت وگو با 
یورو نیوز گفت که نه تنها اقدامش اشتباه نبوده و از آن پشیمان نیست، 
بلکه نظام به بهائیان ظلم کرده است. جالب است اعتراضات و فریاد  ها 
به این اقدام خانم هاشمی نه تنها جواب نداد، بلکه وی تنها یک ماه بعد 
به دیدار فریبا کمال آبادی، یکی دیگر از محکومان فرقه بهائیت و یکی 

از هفت عضو شورای رهبری بهائیان در ایران رفت. 
     اهانت به ساحت امام حسین )ع(

موضع گیری  ها علیه نظام و اهانت های وی به مقدسات به این  ها ختم 
نمی شود، زیرا سال گذشته فائزه هاشمی در سخنانی موهن به ساحت 
نورانی سید الش��هدا )ع( گفت: »اگر امیرانتظ��ام را نماد مظلومیت 
بدانیم، اصاًل نمی توانیم امام حس��ین )ع( را در چارچوب مظلومیت 
مطرح کنیم. جریان عاشورا حداکثر ۱0 روز بود، کشته شدن امام در 
میدان جنگ بوده و فرصت دفاع هم وجود داشته و یک چیز متقابل 
بوده است، اما امیرانتظام ٤0 سال در زندان مورد ظلم قرار داشت. «

متأس��فانه فریاد های اقش��ار مذهب��ی، مراجع عظام، سیاس��یون و 
تحلیلگران تاکنون جواب نداده و خانم هاش��می در کمال امنیت و 
آرامش به اپوزیس��یونی علیه نظام تبدیل شده و فعالیت هایش علیه 
جمهوری اسالمی را انجام می دهد و مواضعش را هم از تریبون های 

مختلف آزادانه فریاد می زند. 
     مطالبه افکار عمومی از دستگاه قضا

امروز هم خانم هاشمی به راحتی و بدون هیچ واهمه ای به حمایت از 
بی حجابی و کشف حجاب می پردازد و هنجار شکنان شیراز را شیرزن 
خطاب می کند و در ادامه حرکت وقیحانه اش مردم را به عدم مشارکت 
در انتخابات و نافرمانی های مدنی دعوت می کند و می گوید: همه باید 
دست به دست هم دهیم و به اعتراضات و نافرمانی  ها علیه نظام ادامه 
دهیم. وقت آن است که نظام اسالمی و قوه قضائیه تکلیفش را با این 
خانم که به جریانی علیه دین و نظام تبدیل شده روشن کند و یک بار 
برای همیشه جلوی وی بایستد و بابت این همه توهین  ها و اتهامات 

در دادگاهی صالح به محاکمه وی بپردازد. 
پیش از این هم حدود ۵۵ هزار نفر از کاربران فضای مجازی با امضای 
پویشی خواستار محاکمه فائزه هاشمی به خاطر حمایت از تحریم  ها 

علیه کشور شده بودند. 

سیدعبداهلل متولیان

غربی  ها اساس�ًا به دنبال حل مس�ئله برجام 
نیس�تند، بلکه می خواهند این پروژه را کامل 
کنند. نقطه عزیمت این پروژه تسلیم س�ازی 
ایران اس�ت که خود نیز به آن اذع�ان دارند. 
ابوالفضل ظهره وند، س��فیر پیش��ین ای��ران در 
کشورهای ایتالیا و افغانستان در میزگرد »اقتصاد 
و برجام « که با هدف میزان تأثیر برجام در بهبود 
وضعیت اقتص��ادی و رفع مش��کالت این حوزه 
در خبرگزاری فارس برگزار ش��د، گفت: مذاکره 
برای م��ا دیپلمات  ها اصاًل هدف نیس��ت. یکی از 
اشتباهاتی که برخی سعی دارند نشان بدهند این 
است که باید مذاکره شود. مذاکره یک ابزار است. 
گاهی اوقات عدم ورود به مذاکره یک گام مثبت 
است. یعنی این گونه نیست که هر کسی از شما 
دعوت کرد، مذاکره کنی��د. همین که بدون یک 
مالحظه مناسب و مش��خص مذاکره کنید حتی 

می تواند برای شما ایجاد ضعف کند. 
   برجام توافق نبود، یک پروژه بود

این دیپلمات ارشد سابق افزود: باید به یاد داشته 
باش��یم که برجام یک توافق نبود بلکه یک پروژه 
بود. این از نظر من یک شاه کلید است. قرار نبود 
اعتماد س��ازی کنیم، چون در عالم سیاست اصاًل 
بحثی به اسم اعتماد سازی جزو شطحیات و طنز 
است، چرا که اصاًل اعتمادی وجود ندارد. دشمنی 
و دوستی نیز اصل پایدار نیست، به دنبال یکسری 
منافع فرضی هس��تند و می توان��د در قالب های 

متفاوتی صورت بگیرد. 
ظهره وند با طرح این پرس��ش ها که چرا مذاکره 
شد و چرا اساس��اً تنش وجود دارد، آیا واقعاً غرب 
نسبت به فعالیت های هسته ای ما نگران است و 

اینکه این نگرانی واقعی است یا غیر واقعی، تصریح 
کرد: م��ن به خاط��ر تجربه میدان��ی و اطالعاتی 
دارم می گویم که غربی  ها به هیچ عنوان نس��بت 
به فعالیت های هس��ته ای ما و تولید بمب نگران 
نیس��تند. در حال حاضر امریکا بی��ش از ۵ هزار 
کالهک اتمی در اختیار دارد و به همراه روسیه و 
چین و سایر کشور ها در مجموع حدود ۱۲ هزار 
کالهک هسته ای در جهان وجود دارد که می تواند 
چندین بار زمین را به طور کامل منهدم کند. نکته 
بعدی این است که اصوالً بمب در دکترین دفاعی 
ما جایی ندارد، نه معقول و نه هنجاری است و نه 

شرعی و انسانی.
 بنابراین، گفتمان ما یک گفتم��ان متوجه بدنه 
جامعه جهان��ی و ی��ک گفتمان دعوت اس��ت؛ 

سالح های کشتار جمعی سالح های کور هستند، 
یعنی وقتی شلیک می شوند کاماًل یک منطقه را 

پاک می کنند. 
این دیپلمات س��ابق درپاس��خ به این سؤال که 
هدف نهایی برجام چیس��ت و آیا غرب به دنبال 
اعتماد س��ازی درباره برنامه هس��ته ایران است، 
گفت: باید بدانیم که مس��ئله برج��ام یک پروژه 
است و این پروژه ٤ بخش داشت؛ برجام ۱، ۲، ۳ و 
٤. معتقدم قبل از برجام ۱ برجام ۳ و ٤ با موضوع 
مباحث و موضوعات حقوق بش��ری انجام ش��د. 
اروپایی  ها ای��ن کار را در دوران حضرت امام )ره( 
شروع کردند و پس از اینکه با شکست مواجه شد، 
وارد پروژه هسته ای شدند. نکته بعدی این است 
که غربی  ها اساس��اً به دنبال حل مسئله نیستند، 

بلکه می خواهند این پ��روژه را کامل کنند. نقطه 
عزیمت این پروژه تسلیم س��ازی ایران است که 

خود نیز به آن اذعان دارند. 
    هرگاه تضمین خواستیم گفتند اعتماد 

نداریم!
وی اضافه کرد:س��ؤالی که اینجا پیش می آید این 
است که اگر قرار بود برجام مش��کالت ما را حل و 
فصل کند آقای روحانی چه کار باید می کرد که نکرد 
که غرب هنوز هم ناراضی باشد، چون هر چه که از 
او خواستند را انجام داد. حتی به صورت نامتوازن در 
برجام وارد شدند. در حالی که باید همه فعالیت  ها و 
اقدامات گام به گام انجام  می شد. حتی با عجله فردو 

و نظنز را بدون اخذ تضمین پاک کردند. 
یکی از مس��ائل همیش��ه مط��رح در مذاکرات 
هسته ای، مسئله تضمین بود. طرف مقابل عنوان 
می کرد که تضمین های عینی می خواهیم به ما 
که می رس��ید ما اعالم می کردیم که ما به ش��ما 
تضمین های محکم می دهیم. اما چیستی تضمین 
عینی یک بحث کلیدی است. یعنی شما هر طور 
که از آنها تضمین بخواهید می گویند ما به ش��ما 
اعتماد نداریم. وقت��ی از آنها درب��اره نحوه ارائه 
تضمین مطمئن سؤال می کنیم در نتیجه به شما 
می گویند پاک کردن صورت مسئله و ندیدن آن، 
تضمین عینی اس��ت. به همین دلیل اگر ش��یب 
رخداد ها در سال ۸۲ � توافق س��عدآباد � را نگاه 
بکنید، آورده های ما منفی بود. حتی وضعیت به 
گونه ای ش��د که طرف غربی حاضر نبود دو عدد 
سانتریفیوژ به عنوان دکور در دانشگاه تهران بماند 
تا بگوییم این نتیجه تالش های تکنولوژیک ایران 
در آن مقطع تاریخی بود که آن را هم دادیم رفت. 

در میزگرد »برجام و اقتصاد « عنوان شد 

نقطه عزیمت پروژه برجام تسلیم ایران است

   خبر اول

    دیپلماسی

رئیس ستادکل نیروهای مسلح:

 امنیتی فوق العاده   در مرزها ی کشور داریم

رئی�س س�تادکل نیروه�ای مس�لح ب�ا بیان 
اینکه خوش�بختانه امنیت پایدار در کش�ور 
حاکم اس�ت، گف�ت: در زمین و هوا ش�رارت 
و تح�رکات دش�منان را رص�د می کنی�م. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، س��ردار سرلشکر 
پاسدار محمد باقری، رئیس س��تادکل نیروهای 
مسلح صبح دیروز وارد استان کردستان شد و مورد 
اس��تقبال نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و 

فرماندهان نظامی و انتظامی قرار گرفت. 
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح در بدو ورود 
در جمع خبرنگاران با ابراز خرس��ندی از حضور 
در اس��تان کردس��تان و س��الم و قدردان��ی از 
مجاهدت های مردمان این دی��ار در طول دوران 

انقالب و دف��اع مقدس گفت: هدف از این س��فر 
سرکشی و بررسی حوزه های مربوط به نیروهای 
مسلح و امنیت منطقه و مرزهای کردستان است. 
وی ضمن بررسی فعالیت های نیروهای مسلح در 
همکاری با دولت و مردم در استان افزود: در یک 
ماه اخیر جلسات و بررسی های کامل در نیروهای 
مسلح استان کردس��تان انجام شده تا زمینه این  
س��فر مهیا شده اس��ت. سرلش��کر باقری با بیان 
اینکه  بحمداهلل وضعیت امنیت در کشور و استان 
کردستان و مرزهای این خطه پایدار و فوق العاده 
خوب است و هیچ مش��کلی نداریم، تصریح کرد: 
گاهی ش��رارت های بس��یار پراکنده ای از سوی 
دشمنان وجود داشته اس��ت که نیروهای مسلح 

از س��پاه، مرزبانی و ارتش در زمین و هوا مشغول 
فعالیت اند و تحرکات آنان را رصد می کنند . 

رئیس ستادکل نیروهای مسلح، هدف از این سفر 
را سرکشی به نیروهای مسلح، بررسی موضوعات 
مربوط ب��ه نیروهای مس��لح، امنی��ت منطقه و 
به خصوص مرزه��ای کردس��تان و فعالیت های 
نیروهای مس��لح در همکاری ب��ا دولت و کمک 
به مردم بیان کرد و افزود: طی جلس��ات یک ماه 
بررس��ی های کامل ارکان گوناگون ستاد کل در 
نیروهای مس��لح کردستان انجام ش��ده است تا 
بتوانیم تصمیمات الزم را بگیریم. دیدار و سرکشی 
از نیروهای مسلح، بررسی میدانی امنیت مرز ها و 
فعالیت های نیروهای مسلح از جمله برنامه های 

سفر دو روزه سردار باقری به کردستان است. 
   نیروهای مسلح

 در اوج آمادگی و توانمندی
سرلشکر باقری همچنین ظهر دیروز در حاشیه 
بازدید از نمایشگاه دستاورد ها و کشفیات فراجا 
و مرزبانی اس��تان کردس��تان ضمن قدردانی و 
ابراز رضایت از زحمات انجام شده اظهار داشت: 
بحمداهلل آمار ها و مشاهدات عینی از این نمایشگاه 
حاکی از عملکرد خوب و قابل تقدیر عزیزانمان در 
فراجا و مرزبانی کردستان است. وی با بیان اینکه با 
تالش نیروهای مسلح امنیت قابل قبول و پایداری 
در استان کردستان برقرار اس��ت، افزود: به رغم 
اینکه کردستان، استان مرزی و در منطقه همجوار 
وضعیت بس��امانی وجود ندارد اما شاخص های 
امنیتی بیانگر آن است که کردستان در بسیاری از 

بخش  ها از متوسط کشوری بهتر است. 
رئی��س س��تادکل نیروه��ای مس��لح زحم��ات 
ش��بانه روزی متولیان عرص��ه نظ��م و امنیت و 
مرزبانان را قاب��ل تقدیر دانس��ت و تصریح کرد: 
خوش��بختانه این عزیزان در بخش های مختلف 
اطالعات��ی، امنیت��ی، مرزبانی، آگاه��ی و پلیس 
فتا اقدامات بس��یار خوبی انج��ام داده و کارهای 
آنان باعث پیش��برد اه��داف و به ثمر نشس��تن 
تالش  ها شده است. وی گفت: بخش  هایی از این 
نمایشگاه مربوط به ابداعات و ابتکارات نیروهای 
مرزبانی فراجا و مرزبانی برای به حرکت در آوردن 
خودرو ها در برف و انجام مأموریت های پلیسی، 
امنیتی و اطالعاتی در کردس��تان ب��ود که قابل 
تقدیر است. سرلشکر باقری بیان کرد: بر اساس 
گزارش های تیم های پیش رو، نیروهای مس��لح 
در استان کردستان از آمادگی، مهارت، آموزش 
و توانمندی قابل توجهی برخوردارند و وضعیت 

بسیار خوبی دارند. 
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح خاطرنش��ان 
ک��رد: در این س��فر جمع بندی  هایی درخصوص 
وضعیت فراجا و مرزبانی اس��تان خواهیم داشت 
که در جهت ارتقای توان وکیفی��ت این عزیزان 

مؤثر خواهد بود. 

ژه
چندی پیش در همی��ن س��تون، از گزاره ه��ای دروغ در وی

توئیت های عباس عبدی، روزنامه نگار اصالح طلب نوشتیم. 
جالب آنکه او روز گذش��ته یادداش��تی در روزنامه اعتماد 
با عنوان »مسئله دروغ« نوشته اس��ت و در آن آورده: »در 
آموزه های دینی  دروغ  گناه کبیره اس��ت. کس��ی که دروغ 
بگوید و توبه نکند فاسق محس��وب می شود. جامعه ای که 
دروغگویی در آن رواج یابد، روند سرمایه اجتماعی و سپس 
سایر سرمایه  ها به شدت نزولی خواهد شد. هزینه های رفتار 
عادی نیز س��نگین می ش��ود. مرز حقیقت و مجاز از میان 

می رود و این بد ترین وضع برای یک جامعه است. «
عبدی مثال هم زده اس��ت: »ب��رای نمونه یک��ی از امامان 
محترم جمعه تهران مدتی پیش گفت که ساواک کسانی را 
که به شاه تیکه می انداختند درون قفس شیرهای گرسنه 
می انداخت. چون مستنداتی در این باره ارائه نشده است، 
یا باید گفت دروغ اس��ت یا اش��تباه. منظ��ور از دروغ این 
اس��ت که گزاره های خالف واقع را آگاهانه و با علم بر دروغ 
بودنش منتشر کنند، اش��تباه یعنی اینکه گمان می کند، 

این گزاره دروغ حقیقت اس��ت. هرچند در اشتباه نیز باید 
میان قصور و تقصیر گوینده تفاوت قایل ش��د. متأس��فانه 
تاکنون نه مستنداتی ارائه  ش��ده و نه پوزش خواسته شده 
است، در نتیجه مردم فرض را بر کذب بودن چنین مواردی 
می گذارند. پرسش این است که اگر در سطح نماز جمعه و 
از طرف امام جمعه چنین سخنی گفته شود و کسی یارای 
راستی آزمایی آن را نداشته باشد، چگونه می توانیم از چند 
جوان ، یا حتی مخالفان فاقد مسئولیت انتظار داشته باشیم 

که از دروغ یا اشتباه پرهیز کنند؟«
حال اجازه دهید یکی از توئیت های عبدی را با همین ادبیات 
خود او مرور کنیم:»عبدی مدتی پیش در توئیتی نوشت که 
طرفداران حکومت در ریزش متروپل همدردی نکردند تا 
اینکه رهبری اطالعیه دادند. چون مستنداتی در این زمینه 
ارائه نشده است، یا باید گفت دروغ است یا اشتباه. منظور 
از دروغ این اس��ت که گزاره های خالف واقع را آگاهانه و با 
علم بر دروغ بودنش منتشر کنند، اشتباه یعنی اینکه گمان 
می کند، این گزاره دروغ حقیقت است. هرچند در اشتباه نیز 

باید میان قصور و تقصیر گوینده تفاوت قایل شد. متأسفانه 
تاکنون نه مس��تندات ارائه ش��ده و نه پوزش خواسته شده 
است، در نتیجه مردم فرض را بر کذب بودن چنین مواردی 
می گذارند. پرسش این است که اگر در سطح یک روزنامه 
نگار با تجربه و معروف چنین س��خنی گفته ش��ود و کسی 
یارای راستی آزمایی آن را نداشته باشد، چگونه می توانیم از 
چند جوان ، یا حتی مخالفان فاقد مسئولیت انتظار داشته 

باشیم که از دروغ یا اشتباه پرهیز کنند؟«
البته در مورد ادعای عباس عبدی امکان راس��تی آزمایی 
وجود دارد و در همان مطلب پیش اشاره شده، گفتیم که هم 
دولت و هم حامیان حکومت، چه در رسانه های رسمی و چه 
در فضای مجازی با آسیب دیدگان متروپل اظهار همدردی 

کردند و مستندات آن هم موجود است. 
او پیش از این، گردهمایی »س��الم فرمانده « در استادیوم 
آزادی را هم به دروغ »جشن« نامید. آیا آقای عبدی حاضر 

است خودش را با معیارهای خودش ارزیابی کند؟! 
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ارزیابی عبدی با معیار دروغ سنجی خودش 

  وزیر کشور:
بخش اعظم فرمانداران

 احکام جدید  دریافت کردند
حکم ه�ای  کش�ور  سراس�ر  فرمان�داران  اعظ�م  بخ�ش 
ش�دند.  مس�تقر  و  کردن�د  دریاف�ت  را  خ�ود  جدی�د 
احمد وحیدی، وزیر کشور، روز گذش��ته در گفت وگو با ایرنا درباره آخرین 
تغییرات در فرمانداران و بخشداران سراسر کشور افزود: این جریان مستمری 
است که در حوزه فرمانداری ها و بخشداری ها به طور طبیعی در حال انجام 
است.   البته بخش قابل توجهی از فرمانداران حکم جدید خود را گرفتند و 
درصد کمی باقی مانده که هنوز احکام جدید نگرفتند.  وحیدی اظهار داشت: 
در بخشداری  ها هم این کار به طور مرتب اتفاق می افتد و عزیزان حکم هایی را 

می گیرند و برخی در طول زمان اگر نیاز باشد تغییر می کنند. 

تسنیم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دیروز در رأس هیئتی به کردستان رفت و در فرودگاه سنندج مورد استقبال استاندار و نماینده ولی فقیه در استان قرار گرفت


