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گفت وگو با مردم جزء ضرورت های مدیریت است
یک فعال سیاس��ی گفت: نه تنها دشمنان در جنگ اقتصادی علیه نظام فعالیت 
می کنن��د، بلکه آنها جنگ روانی هم به راه انداختند که مس��ئولین با مردم س��خن 
نمی گویند، مسئولین فریب دشمن را نخورند و ضروری است تا با مردم سخن بگویند.

محمد هاش��می افزود: رسانه های بیگانه و دش��منانی که از طریق ابزارهای 
مختلف می خواهند به انقالب و نظام آس��یب برس��انند همیش��ه سعی کرده اند تا 

م��ردم را از نظام جدا کنن��د. آنها تنها راهی که برای تضعی��ف نظام پیش روی خود 
می بینند، ناامید کردن مردم از نظام است.

وی افزود: ایران هیچ گاه با کشوری هم پیمان نبوده است، در هشت سال جنگ با کمک 
مردم روی پای خود ایستاده و پس از آن هم با همراهی مردم با تکیه بر نیروهای داخلی راه 
خود را به سوی پیشرفت طی کرده است. با توجه به این موضوعات دشمن نسبت به نظام و 

مردم کینه دارد، آنها بلکه نسبت به مردم هم کینه ورزی می کنند.  ایسنا

احزاب
رزمایش اقتدار دریایی سپاه در خلیج فارس پایان یافت

سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه از برگزاری رزمایش بزرگ دریایی 
سپاه پاسداران در تنگه هرمز و خلیج فارس خبر داد.

درپی برگزاری رزمایش اقتدار دریایی س��پاه که هفته گذش��ته در آب های 
نیلگون خلیج همیش��ه فارس برگزار شد، س��ردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف 

س��خنگوی سپاه پاسداران گفت: این رزمایش با هدف کنترل و مراقبت از امنیت 
آبراه بین المللی و در چارچوب برنامه رزمایش های تقویمی ساالنه سپاه برگزار شد.

وی اف��زود: این رزمایش با قدردانی س��ردار سرلش��کر محمدعل��ی جعفری فرمانده 
محترم کل سپاه از یگان های نیروهای دریایی و هوافضای سپاه همراه شد و از برگزاری 
موفق رزمایش اقتدار دریایی سپاه، بر لزوم حفظ و ارتقای آمادگی های همه جانبه دفاعی 
ب��رای تامین امنیت پایدار آبراه راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز و مقابله متناس��ب با 

تهدیدات و ماجراجویی های احتمالی دشمنان تأکید کردند.  سپاه نیوز

پاسداران
به سواالت پاسخ خواهم داد

رئیس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسالمی در رابطه با حضور در 
مجلس جهت پاسخ به سوال نمایندگان، مطالبی را عنوان کرد.

در مت��ن نامه حجت االس��الم والمس��لمین حس��ن روحان��ی رئیس جمهور 
کش��ورمان به علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی آمده است: بی تردید 

سؤال از رئیس جمهور کشور با مراعات حداقل دو نکته می تواند مبارک باشد؛ اوالً 
در چارچوب قانون اساس��ی باشد، ثانیاً در زمان و ش��رایط مناسب کشور اقدام شده 

باشد، که متاسفانه هیچ کدام از این دو حاصل نشده است. اما برای جلوگیری از هر نوع 
اختالف بین قوا و احترام به مجلس ش��ورای اس��المی انشااهلل در فرصت مقرر به مجلس 
خواهم آمد و به س��واالت پاس��خ خواهم داد. البته این امر می تواند فرصت خوبی باشد تا 
برخی از حقایق را برای مردم عزیز کشورم بازگو نمایم که آنها صاحب واقعی کشورند و 

مشروعیت من و شما نیز از آرای آنهاست.  پایگاه اطالع رسانی دولت

خیابان پاستور

یا ساده لوحی هستند، یا مرعوب
و ام��ا مذاکره. م��ن معتقدم، آن کس��انی که فکر 
میکنند ما باید با رأس استکبار - یعنی امریکا - مذاکره 
کنیم، یا دچار ساده لوحی هستند، یا مرعوبند. من بارها 
این نکته را عرض کرده ام که اس��تکبار، بیش از اینکه 
نان ق��درت و توانایی خودش را بخ��ورد، نان هیبت و 
تشر خودش را میخورد. اصاًل استکبار، با تشر و ابهت و 

شکلک درآوردن و ترساندن این و آن، زنده است.
االن امریکا طوری با ملتهای جهان سوم - حّتی این 
اواخر، با ملتهای ثروتمند و قوی - حرف میزند که انگار 
اگر او نخواهد، اینها نمیتوانند نفس بکشند! اصاًل امروز 
امریکا، با ش��وروی و اروپا ه��م این گونه حرف میزند؛ با 
کشورهای جهان سوم در آفریقا و آسیا که به جای خود. 
س��ردمداران این کشورها هم متأس��فانه باور میکنند؛ 
در حال��ی که اگر ده کش��ور از کش��ورهای فقیر دنیا - 
نمیگویم همه ی کشورها، یا کشورهای پولدار - بیایند با 
هم متحد بشوند و تصمیم بگیرند که از امریکا نترسند، 
با او کاری نداشته باشند، به امریکا باج هم ندهند، اجازه 
ندهند که او از آنها استفاده ی سوق الجیشی و نظامی و 
اقتصادی بکند؛ نه فقط امریکا، بلکه جناح مستکبر دنیا 

را میتوانند وادار به عقب نشینی کنند.
دلی��ل واض��ح ای��ن امر، آن اس��ت ک��ه هرجا در 
کش��ورهای فقیر، انقالبی پدیدار شد و دولتی سر کار 
آمد که نخواس��ت ب��ه امریکا باج بده��د، امریکا تمام 
نیرویش را برای اینکه آن دولت را شکس��ت بدهد و از 
بین ببرد و یک دولت طرفدار خودش بیاورد، متمرکز 
کرد. چرا؟ چون میترس��ند و میدانند که با یک دولت 
انقالب��ی - ولو در امریکای التین و یا در انتهای افریقا 
- نمیتوانند منافعشان را تأمین کنند و آن کاری را که 

میخواهند، انجام بدهند.

بیانات در دیدار معلمان و کارگران
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مخاطب شمایید

مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود
محمدباقر قالیباف ش��هردار پیشین تهران به 
تازگی نوش��ته ای در حس��اب کارب��ری خود 
منتش��ر کرده اس��ت که ب��ه گمانه زنی  ب��رای مذاکره 
مجدد با آمریکا اش��اره دارد. او نوش��ته اس��ت: منتظر 
سیب و گالبی غربی ها نباشیم بنابراین همانطوری که 
در مت��ون دینی خودمان ی��اد گرفته ایم مؤمن از یک 
س��وراخ دوبار گزیده نمی ش��ود داس��تان ما با آمریکا 
داس��تان گفت و گوی برابر نیس��ت ب��ر همگان واضح 
اس��ت که ترام��پ، موقعیت براب��ری برای ای��ران در 

مذاکرات قائل نیست.

سالگرد مشروطه
در تاری��خ معاص��ر ای��ران س��تارخان از جمله 
شخصیت های وطن پرست به شمار می رود. او در 
مقطع حساسی از زمان برای اعتالی کشور نقش مهمی 
را ایفا می کرد. س��تارخان در برابر قدرت حاکمه آن زمان 
ایس��تاد. به مناس��بت 14 مرداد س��الگرد صدور فرمان 
مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار خاطره ای به نقل 

از ستارخان در شبکه های مجازی مخابره شده است:
"م��ن هیچ وق��ت گریه نک��ردم، چون اگ��ر گریه 
می کردم آذربایجان شکست می خورد و اگر آذربایجان 

شکست می خورد ایران شکست می خورد!!!
اما در زمان مش��روطه یکبار گریستم؛ و آن زمانی 
بود که 9 ماه در محاصره بودیم بدون آب و بدون غذا؛ 
از قرارگاه آمدم بی��رون، مادری را دیدم با کودکی در 
بغل، کودک از فرط گرس��نگی به س��مت بوته علفی 
رف��ت و به دلیل ضعف ش��دید و ته را با خاک ریش��ه 
می خورد، با خ��ودم گفتم االن مادر کودک مرا فحش 

می دهد و می گوید لعنت به ستارخان!!!
اما مادر فرزند را در آغوش گرفت و گفت: "اشکالی 

ندارد فرزندم ، خاک می خوریم اما خاک نمی دهیم."
"آنجا بود که اشک از چشمانم سرازیر شد".

وعده صالح!
س��یدعباس صالحی وزیر ارش��اد نوشت: ثبت 
سفارش کاغذ با حمایت بانک مرکزی سرعت 
یافت، سازمان حمایت جدیت مضاعف را در شناسایی 
محتک��ران و گرانفروش��ان پیش گرفته، ق��وه  قضاییه 
برخ��ورد قاطع با آن��ان را متعه��د ش��ده، امیدواریم 

التهابات این حوزه به سرعت مرتفع شود.

ادعای مضحک
دونال��د ترام��پ رئیس جمه��وری آمری��کا در 
تازه تری��ن پی��ام خود بعد از آنکه رس��انه های 
رژیم صهیونیس��تی مدعی ش��دند ک��ه در مهرماه به 
حس��ن روحانی در مقر سازمان ملل دیدار و گفت وگو 
خواهد داش��ت، مدعی ش��د: ایران و اقتصاد آن بسیار 
بد و س��ریع پیش م��ی رود! اینکه من دیدار کنم یا نه، 

مهم نیست، بستگی به آن ها دارد!
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200و250 و315 ميليمتربه روش ترانشه باز

سوشیانت آسمانی

جمه��وری  ک��ه  حال��ی  در  بارها تاکید دست بـه نقد بارها و  اس��المی 
دارد ک��ه با تکیه ب��ه داخل و راه افت��ادن اقتصاد 
مقاومتی از تحریم و جنگ نمی هراسد و مانورها و 
رزمایش��های گوناگون نش��ان از آمادگی جمهوری 
اس��المی در مقابل هر تجاوزی می دهند اما برخی 
هس��تند که س��اده لوحانه و یا به دلیل گندم ری!!! 
ب��ه دش��من گ��را می دهند ک��ه چط��ور می توان 
مسئوالن نظام را وادار به پذیرفتن گزافه گویی شان 
کنند! اینها که یکبار در مجلس بس��ت نشستند و 
قائل��ه مجلس شش��م را رقم زده و به بی.بی.س��ی 
زن��گ زدن��د!!! یکب��ار تان��ک آورن��د و قائله کوی 
دانش��گاه را به پا کردند و در مقطعی اغتشاش��ات 
پس از انتخاب��ات 88 را مدیریت می کردند، یکبار 
ب��ه امریکا نامه زدند که کش��ور را تح��رم کند!!!!!! 
حاال ب��ا به نهایت رس��اندن گستاخی هایش��ان به 
دش��من می گویند ب��ه جمهوری اس��المی حمله 

نظامی کن!
واقعیت این است که شرایط کشور که حاصل 
یک فرایند تقریباً بلند اس��ت، به خاطر رفتارهای 
جریان سیاس��ی اصالح طلب رادیکال شکل گرفته 
و اکنون وارد فاز دیگری شده است. اصالح طلبان 
رادی��کال از زمانی که خود را ب��ه جامعه و انقالب 

تحمی��ل کردند، در کارنامه خ��ود تنها رفتاری که 
از آنها ثبت ش��ده، ساختار شکنی، زیر پا گذاشتن 
قانون، رفتارهای سیاس��ی مخ��رب، ایجاد فتنه و 
اغتش��اش و اندیش��ه براندازی نظام اسالمی بوده 
اس��ت. نظام جمهوری اس��المی ایران با آنها مدارا 
کرده که به نظر می رس��د همی��ن مدارا باعث بروز 
ش��رایط کنونی ش��ده باش��د، از فتنه 78 تاکنون 
در س��ابقه این طیف سیاس��ی به ویژه افراطی های 
آنها بیش��ترین نم��ود خراب��کاری، تضعیف نظام و 

سرسپردگی به دشمن بوده است.
ای��ن طیف تن��درو قاب��ل تام��ل در دهه های 
مختلف جمهوری اس��المی علیرغم همه اقدامات 
رادیکالی که اوایل انقالب داش��تند مانند تس��خیر 
النه جاسوس��ی و بریدن کروات و .. حاال گذش��ته 
خود را کتمان کرده و دنبال ساختار شکنی جدید 
افتاده اند و شده اند دوست دار مذاکره!! دوستداری 
ک��ه بای��د آن را از س��اده لوحی جری��ان صفین و 
حکمیت ش��ان بدانیم ی��ا از وعده هایی مانند آنچه 

عمر بن سعد شنید!
اکنون که ش��راطی اقتصادی دسترنج همین 
طیف سیاسی است! برای برون رفت از این شرایط 
پیشنهادها، سیگنال ها و راهکارهایی ارائه می دهند 
ک��ه نه تنها تأثی��ر ندارد بلکه ش��رایط را بدتر هم 
می کند و به جای حل مشکالت مردم به آنها دامن 
می زن��د، به جای اینکه این دوس��تان تالش کنند 
رئیس جمهوری با مردم س��خن گوید و در مس��یر 

وعده های��ش حرکت کن��د، هر روز یک ش��گفتی 
جدی��دی را رقم زده و آن را دنب��ال می کنند. هر 
روز ی��ک اق��دام می کنند یکبار نام��ه می زنند که 
ترام��پ مانند کره ش��مالی با آنه��ا مذاکره کند و 
یکبار دیگ��ر گرای جنگ می دهن��د. حال یکی از 
مدیران ارش��د وزارت خارج��ه دولت اصالحات در 
یک وطن فروشی آشکار، به دشمن پیشنهاد کرده 
اس��ت که فشارهای اقتصادی کارساز نیست و باید 

شوک نظامی به ایران وارد کرد!
در تازه ترین این رفتارها هم مدیر سابق وزارت 
خارجه دوران اصالحات وارد کردن ش��وک نظامی 
به ای��ران یا همان عملیاتی کردن تهدید نظامی را 
یکی از راه حالهای سربه راه کردن ایران در مقابل 
زیاده خواهی امریکا می داند!! و به دشمن پیشنهاد 
داده است که فش��ارهای اقتصادی کارساز نیست 
و باید ش��وک نظام��ی به ایران وارد ک��رد. کیهان 
نوش��ته که قاس��م محبعلی از مدیران وزارت امور 
خارجه در دول��ت اصالحات در مصاحبه با القدس 
العربی گفت: چرخش اساسی در سیاست خارجی 
ایران جز از طریق وارد کردن ش��وک نظامی ایجاد 

نخواهد شد.
وی گفته اس��ت: نظام ایران رفتار و سیاس��ت 
خود را صرفا زیر فشار تحریم های اقتصادی تغییر 

نخواهد داد.
افراد وابسته به این طیف سیاسی، حتی برای 
رسیدن به قدرت، به دشمن پیشنهاد حمله نظامی 
می دهند، در حالی که چنین افرادی با آن پیشینه 

سیاسی خود، گندم ری بگیران زمانه هستند.
محبعل��ی افزود: هم��ه قدرت های ب��زرگ بر 
ضرورت چرخش اساسی در سیاست خارجی ایران 
تاکید دارند تا شرایط برای آغاز مذاکرات جدید با 
واش��نگتن فراهم شود. نظام ایران رفتار و سیاست 
خود را صرفا زیر فشار تحریم های اقتصادی تغییر 

نخواهد داد.
مدعی��ان اصالح��ات که گرا دادن به دش��من 
ب��رای تحریم ه��ای فلج کننده در فتن��ه 88 را در 
کارنام��ه خود دارند، ح��اال پا را فراتر گذاش��ته و 
در یک وطن فروش��ی آش��کار، به دشمن پیشنهاد 
می کنند که فش��ارهای اقتصادی کارساز نیست و 

باید شوک نظامی به ایران وارد کرد.

این طیف انگار هنوز باورش��ان نش��ده که اگر 
گزینه شوک نظامی به ایران، قابلیت اجرایی داشت، 
واش��نگتن لحظه ای در اجرای آن تاخیر نمی کرد. 
مقامات ارش��د و فرماندهان نظامی آمریکایی بارها 
اذعان کرده اند که در مقابله با ایران، گزینه نظامی 
را روی میز ندارند. پیش��نهاد خائنانه شوک نظامی 
ب��ه ایران، بیش از پیش بر وطن فروش��ی جماعت 
مدعی اصالحات صحه گذاشته و نشان می دهد که 
وطن دوس��تی آنها چیزی در حد یک شعار نیست 
وگرنه کدام وطن دوستی به دشمنش گرا می دهد 
که مل��ت را به خاک و خون بکش��د!!! کدام وطن 
دوس��تی به جای پیش��نهاد به وطنش به دشمن 

راه کار می دهد؟!
اگ��ر بخواهیم به این صحبت ه��ا بدبینانه نگاه 
کنی��م بای��د بگوییم که اینها ش��اید وع��ده گندم 
ری ش��نیدند و بر همین اس��اس در مسیر دشمن 
توپ می زنند و به دش��من گ��را می دهند و اگر با 
همان خوش بینی همیش��گی به ماجرا نگاه کنیم 
و از ضرب المثل معروفمان که انش��ا اهلل گربه است 
استفاده کنیم باید بگوییم اینها ساده لوحی جریان 
حکمیت را دارند و با ساده لوحی خود به جمهوری 
اس��المی ضربه وارد می کنند و نهایتا در گوشه ای 
ب��ه عجز و زاری و عذرخواهی خواهند رس��ید! اما 
این طی��ف از هر کدام از این دو گروه که باش��ند 
باید بدانند که نهایتش��ان عبرت شدن در تاریخ و 

نرسیدن به مطلوب و عذاب وجدان است و بس! 

ساده لوحی یا طمع ورزی؟

گرا به دشمن برای حمله نظامی

رئیس قوه قضاییه: 
دهان مدعیان حقوق بشر در بحرین و یمن بسته است 

اما از آشوبگران ایران حمایت می کنند

رئیس قوه قضاییه گف��ت: دهان مدعیان  ن ا حفظ حقوق بشر بسته است اما وقتی به میـــــز
ایران می رس��ند از آشوبگران خیابانی و کسانی که مغازه ها را 

به آتش می کشند حمایت می کنند.
آی��ت اهلل ص��ادق آملی الریجانی ب��ا بیان اینک��ه در نظام 
جمهوری اس��المی عالوه بر اینکه اصل و اساس نظام بر اسالم 
مبتنی شده، در قانون اساسی نیز به صراحت این مسئله آمده 
اس��ت، یادآور ش��د: عالوه بر اینکه مصادیق حقوق انسانی در 
جای جای قانون اساسی و خصوصا فصل سوم که حقوق ملت 
را م��ورد تاکید قرار داده، آمده اس��ت، ای��ن حقوق در جوانب 

مختلف حیات انسانی نیز تصریح شده است.
وی اف��زود: ع��الوه بر این در اصل دوم قانون اساس��ی که 
مبنای جمهوری اس��المی را بی��ان می کند، عنوان می دارد که 
جمهوری اس��المی، نظامی اس��ت بر پایه ایمان بر شش مبنا 
که ش��امل توحید، وحی، معاد، عدل، امامت و کرامت و ارزش 

واالی انسانی و آزادی توام با مسئولیت در برابر خدا.
آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید بر اینکه در قانون اساس��ی 
جمهوری اسالمی در اصل دوم که بنیان های این نظام را بیان 
می کند، در ِع��داد توحید، نبوت، معاد، ع��دل و امامت، بحث 
کرامت و ارزش واالی انس��انی را بیان ش��ده است، اظهار کرد: 
این ترجمانی از اهمیتی است که قرآن نسبت به کرامت انسان 
دارد و همچنی��ن ترجمانی از مش��ی پیامبراک��رم)ص( و ائمه 

اطهار)ع( در اعتنا به کرامت و ارزش انسانی است.
وی تاکید کرد: به لحاظ سیاسی، نظری و عملی با رویه ای 
در دنی��ا مواجهیم که نه فق��ط  ادعای کذب حمایت از حقوق 
انس��ان ها و حقوق بشر از ناحیه کش��ور های سلطه است، بلکه 
ابزار س��اختن بحث حقوق بش��ر برای س��رکوب حقوق بش��ر 

است.
 آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید بر اینکه امروز راه و روشی 
که امریکایی ها و غربی ها در سراس��ر دنیا پیش گرفته اند، جز 
نقض حقوق بش��ر چیزی نیس��ت، ادامه داد: می توانید وضعی 
را که امروز مردم یمن دارند، مش��اهده کنید. برحسب تعریف 
قرارداد های بین المللی و اعالمیه ها و بیانیه های جهانی، در این 
کشور جنایات جنگی صورت می گیرد. حمله به بیمارستان ها، 
مس��اجد و آثار باس��تانی جزو جنایات جنگی است. ببینید در 

بحرین چه اتفاقاتی رخ می دهد.
رئی��س قوه قضاییه افزود: ام��روز بیماران، کودکان و زنان 
مورد هجم��ه عظیم قرار می گیرن��د. در همین چند روز اخیر 
بیمارستانی در حدیده مورد هجوم ائتالف سعودی قرار گرفت 
و ۲۰۰ ش��هید داد که این مصداق جنایت جنگی اس��ت؛ لکن 
حامیان حقوق بش��ر اینجا چشمان و دهانشان بسته است؛ اما 
وقتی به جمهوری اسالمی می رسند، از عده ای که در خیابان ها 
آشوب می کنند و ماشین ها و مغازه ها را به آتش می کشند، به 
عنوان حمایت از حقوق بشر حمایت می کنند و انسان واقعا از 

این همه تناقض در حیرت می ماند.
وی تصری��ح کرد: حضور امریکایی ها در عراق با بزرگترین 
فجایع حقوق بشر در عصر حاضر توام بود. به حقوق یک ملت 
تجاوز کردند؛ تمام زیرساخت های این کشور را از بین بردند تا 
اینکه امروز قرارداد های ۲۵ ساله نفت امضا کنند؛ برای گرفتن 

ثمن همان فجایعی که انجام دادند.
آی��ت اهلل آملی الریجانی ادامه داد: کار هایی که امریکایی ها 
در افغانس��تان انج��ام دادن��د و اقداماتی که در فلس��طین به 
پش��توانه امریکا انجام می ش��ود، نیز نمونه ای دیگر از جنایات 

آن ها علیه حقوق بشر است.
رئی��س ق��وه قضاییه خلق داع��ش را نمونه 

بزرگی از نقض حقوق بش��ر دردنیای معاصر 
دانس��ت و اف��زود: همین آق��ای ترامپ در 
تبلیغات انتخابات��ی بصراحت به عنوان یک 

امر مذم��وم علیه آقای اوبام��ا و خانم 
کلینتون این موضوع را پیش کشید 

که ش��ما داعش را خل��ق کردید. 
اینجاس��ت که این  حال سوال 

امریکایی ها  مخل��وق  داعِش 
در زمان خود آقای ترامپ 

چه ش��د؟ اس��ما" ائتالفی علی��ه آن دارند، ام��ا در واقع از آن 
حمایت می کنند و جمهوری اسالمی که به حمایت مظلومین 

در عراق و سوریه شتافت، به نقض حقوق بشر محکوم است.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به اهداف امریکایی ها برای 
خلق داعش به ماهیت حقوق بش��ر غربی اشاره و عنوان کرد: 
امریکایی ها با خلق داعش دنبال این بودند که هم چهره اسالم 
را مش��وه کنند، هم کش��ور های مس��لمان را مشغول نمایند و 
پایگاهی برای خود درس��ت کنند و لذا در تشکیل ائتالف علیه 

داعش گفتند که مقابله ما با آن ها ۲۰ سال طول می کشد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنش��ان کرد: جمهوری اسالمی با 
کمک به برادران خودش در عراق و س��وریه توانست این غدد 
س��رطانی را تقریبا از بین ببرد و این ماهیت حقوق بشر غربی 

است.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه ما با حقوق بش��ر ب��ه نحوی که 
مغرب زمین ارائه، عمل و رفتار می کند، گفت: در یمن با حمایت 
امریکایی ها بمباران های چندس��اله، متناوب و پیوسته بر روی 
م��ردم انجام می دهند، تنگنا های غذایی، دارویی و مش��کالت 
بیمار ی های واگیردار در این کشور حق بشر امریکایی است. در 
فلسطین اشغالی بمباران های کوِر رژیم غاصب صهیونیستی با 

حمایت امریکایی ها انجام می شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این مطلب تصریح کرد: این ها 
رویه هایی اس��ت که جهان اس��الم باید به آن پاسخ دهد و 
رویه واحدی را علیه آن ها اتخاذ کند، متاسفانه امروز حکام 
برخی ازکش��ور های اس��المی درس��ت در 
راستای نقض حقوق بشر کار می کنند. 
سعودی ها و ائتالف س��عودی در این 

کشور ها چه می کنند؟
وی خاطرنش��ان ک��رد: ب��ه نظر 
می آی��د باید بحث حقوق بش��ر را در 

وجهه نظری و به چالش کش��یدن تفک��ر غربی دنبال کنیم و 
در این زمینه وقت بگذاریم. اینجا جای اندیشه ورزی است و با 
تبلیغاِت ِصرف نمی ش��ود کار کرد. بنده به عنوان فردی که در 
این زمینه کار کرده ام، معتقدم ما حرف های گفتنی بس��یاری 
هم به لحاظ فلس��فی و نظری و هم از جه��ت محتوای ادیان 

الهی و خصوصا اسالم داریم.
ِف نور  آیت اهلل آملی الریجانی تصری��ح کرد: کتاب غیرُمَحرَّ
مبین و نازل ش��ده در اختیار مس��لمانان اس��ت؛ براین اساس 
می توانی��م کار کنی��م. مکرر از س��تاد حقوق بش��ر اس��المی 
خواس��ته ام بخش��ی از فعالیتش��ان را روی بحث های مبنایی 
بگذارن��د و از اس��تادان و بزرگوارانی که اهل فکر هس��تند در 
حوزه و دانشگاه استفاده کنند و در باب حقوق بشر جلسات و 
همایش هایی برگزار کنند تا مبانی فلس��فی و نظری کنکاش، 
تامل، عرضه، نقادی و پاالیش شود و در اینجاست که می توان 
تفک��ر غرب��ی را چه آنجا که برخاس��ته از مدرنیت��ه یا لیبرال 

دموکراسی است، به چالش کشید.
وی خاطرنش��ان کرد: در فرمایش��ات مقام معظم رهبری 
که به حضورش��ان رسیده بودیم، تاکید شد که نسبت به غرب 
در بحث حقوق بش��ر بصورت تهاجمی برخورد کنیم. غربی ها 
در ط��ول تاری��خ و در همین زمان بزرگتری��ن ناقضان حقوق 

بشر هستند.
آیت اهلل آملی الریجانی گفت: کار هایی که کشور های غربی 
از جمله فرانس��ه، انگلیس و امریکا در الجزایر، هند، کشور های 
افریقایی و ویتنام انجام داده اند، در سرتاسر تاریخ انجام نشده 
است. این موارد را باید نشان دهیم که چه کرده اند و در همین 
روزگار ما چه می کنند. باید نشان دهیم سعودی ها با بمب های 
امریکایی، انگلیس��ی، فرانس��وی و آلمانی چطور مردم یمن را 

مورد تهاجم قرار می دهند.
آیت اهلل آملی الریجانی افزود: همین امروز در آمریکا توسط 
اقتصاددان هایش��ان اعالم می ش��ود که 4۰ میلیون فقر مطلق 
دارند. آیا این نظامی اس��ت که از حقوق بش��ر دفاع می کند؟ 
وی اظهار کرد: من فکر می کنم ما چه در س��تاد حقوق بشر و 
چه اندیشه ورزان ما باید یک ناحیه از تفکرشان همین موضوع 
باش��د. اینجا جایی است که ما حرف داریم برای گفتن و ارائه 

دادن.  پایگاه اطالع رسانی قوه قضاییه


