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صحن��ه بین الملل طی هفته های اخیر ش��اهد 
تحوالت قابل تاملی است که در کنار تشدید فضای 
بحرانی بر نظام جهان��ی، در درون گویای حقایقی 
اس��ت ک��ه می تواند ب��ر برآیند سیاس��ت خارجی 
جمهوری اس��امی ایران تاثیرگذار باشد. مجموع 
این تحوالت در یک قالب قابل بررس��ی است و آن 
نوع رفتارهای کش��ورهای غربی اس��ت. غرب سه 
اصل را همواره برجسته و خود را ناجی و محور آن 
معرفی می کند. این س��ه حوزه شامل حقوق بشر، 

دموکراسی و امنیت جهان است. 
این اص��ول در حالی بهانه غ��رب برای اعمال 
فشار بر سایر کشورهاست که در رفتار عملی غرب 
از جمل��ه در هفته ه��ای اخیر ن��کات قابل توجهی 
مشاهده می شود نخست در حوزه حقوق بشر، نوع 
رفتار غرب در قبال سیل اخیر در ایران جای تامل 
دارد. هر چند که برخی کشورهای اروپایی از ارسال 
کمک های بشردوس��تانه برای س��یل زدگان ایرانی 
س��خن گفتند اما در عمل گام موثری برنداشته اند 
چنانکه آنها در برابر اق��دام آمریکا مبنی بر تحریم 

نهادهای امدادرسانان از جمله این موارد است. 
 این رفتار غیراصولی غربی ها نشان داد که عما 
حقوق ش��ر برای آنها معنایی ندارد و در حد شعار 
اس��ت و اگر هم کمکی صورت می دهند صرفا برای 
توجیه رفتارهایش��ان در برابر افکار عمومی است و 
عم��ا اعتقادی به رفتار بشردوس��تانه ندارند. نکته 
دیگر در حوزه حقوق بش��ر اقدام این کش��ورها در 
قبال بازداشت »آس��انژ« افشاگر ویکی لیکس است 

که اسناد بسیاری را علیه غرب منتشر کرده بود. 
وی مدت ها در سفارت اکوادور در انگلیس بود 
و پنج ش��نبه هنگام خروج از سفارت توسط پلیس 
انگلیس بازداش��ت و به س��ال ها زندان��ی محکوم 
ش��د. جالب توجه آنکه وی در حالی بازداش��ت که 
جهانیان اذعان دارند که بازداشت وی نقض آزادی 
بی��ان و رفت��ار دوگانه غرب در قبال آزادی اس��ت 
چنانکه در همان انگلیس س��لمان رشدی می تواند 
آیات ش��یطانی را علیه یک میلیارد و نیم مسلمان 
منتشر و تحت حمایت قرار گیرد ولی فردی مانند 
»آس��انژ« که افش��اگر جنایات و فجایع آمریکایی 

اروپایی است بازداشت و محاکه می شود.
دومی��ن مقول��ه ادعای��ی غ��رب را حمایت از 
دموکراس��ی و حق مردم برای تعیین سرنوشتشان 
تشکیل می دهد. این ادعا در حالی مطرح می شود 
که این روزها تحوالت ش��مال آفریقا ابعاد جدیدی 
از ابهامات در این ادعاها را به همراه داش��ته است. 
در لیب��ی که از س��ال 2011 با س��رنگونی قذافی 
وضعی��ت بحرانی حاکم ش��ده ط��ی روزهای اخیر 
نظامیان ب��ا محوریت »خلیفه حفتر« عملیات های 
گس��ترده ای را برای آنچه تس��لط کام��ل بر لیبی 
نامیده اند آغاز کرده اس��ت. کشورهای غربی بدون 
در نظر گرفتن خواست مردم لیبی که آیا حکمتی 
نظامی می خواهند یا سیاس��ی به حمایت از حفتر 
پرداخته اند. عما در تحوالت لیبی تنها اصلی که 

مطرح نمی باشد خواست و نظر مردم است. 
الجزای��ر بعد دیگر س��رزمین های بحرانی اخیر 
آفریقاست. در حالی مردم نسبت به شرکت بوتفلیقه 
رئیس جمهور کنونی در انتخابات اعتراض داش��تند 
که کش��ورهای غربی در فضای رس��انه ای گسترده 
از مطالب��ات م��ردم دفاع ک��رده و بر آت��ش بحران 
الجزایر افزوده اند. س��رانجام بوتفلیقه از سمت خود 
کناره گیری کرد اما غرب همچنان با ادعای حمایت 

از مردم به دخالت در الجزایر ادامه می دهند. 
برخی بر این عقیده اند که غرب به دنبال تجزیه 
الجزایر با اس��تمرار بحران در این کشورهاست. اما 
جالب توجه ترین مس��اله در آفریقا را در س��ودان 
می توان مش��اهده ک��رد در حالی ط��ی هفته های 
اخیر مردم علیه البشیر رئیس جمهور به خیابان ها 
آمده اند، غربی ها چندان تمرکزی برای مردم برای 
مطالبات سیاس��ی نداشته و بعد از آنکه ارتش پنج 
شنبه هفته گذشته اقدام به کودتا و برکناری البشیر 

کرد، غرب به حمایت از کودتاگران پرداخت.
سیاس��ت غرب در قبال س��ودان ن��ه در قالب 
دموکراس��ی و حق مردم برای تعیین سرنوشتشان 
رقم بوده بلکه سیاست حمایت از کودتاگران که به 
گفته بسیاری ادامه راه البشیر در تامین منافع غرب 

و سعودی است، مورد حمایت قرار گرفت.
س��وم آنکه غرب در حالی خود را ناجی امنیت 
جهان می نامد و با این ادعا نظامی گری در سراس��ر 
جهان دارد که در عمل رفتاری مغایر با این ادعا را 
صورت می دهد. »برایان هوک« نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران که مس��ئول میز تحریم هاست، اخیرا 
در س��خنانی آورده اس��ت برای برقراری امنیت در 

خاورمیانه باید سپاه و ایران را تضعیف کرد.
 این س��خنان که البته با واکنش منفی اروپا نیز 
همراه نش��ده در حالی بیان می شود که تمام محافل 
رسانه ای و سیاسی و امنیتی جهان تاکید دارند که اگر 
جمهوری اسامی و سپاه نبود قطعا داعش کل منطقه 

و حتی بر کشورهای غربی سلطه پیدا می کرد. 
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نیمه پر لیوان بارندگی

 راهپیمایی حمایت از سپاه پاسداران
از سوی نمازگزاران سراسر کشور در روز جمعه برگزا شد

 راهپیمایی حمایت از س��پاه پاس��داران انقاب اس��امی در واکنش به تروریست 
خواندن این نهاد مقدس توس��ط دولت آمریکا، روز)جمعه( بعد از نماز عبادی سیاسی 

جمعه در شهرهای کشور با حضور آحاد نمارگزاران برگزار  شد.
راهپیمایی کنندگان در تهران با شعار »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر اسراییل«،»وظیفه 
مس��لمین حمایت از سپاه اس��ت«،»حکم مراجع دین حمایت از سپاه است« و »سپاه 

برادر ارتش ما است«، قدردانی خود را از سپاه پاسداران انقاب اسامی ابراز کردند.
در بیانیه پایانی راهپیمایی نمازگزاران جمعه که در 5 بند منتشر شده آمده است: 
1- سپاه عزت آفرین پاسداران مولود انقاب اسامی، برخاسته از متن مردم و مؤلفه 
قدرت نظام با کارنامه درخش��ان 40س��اله است که با اس��تعانت از خداوند قادر متعال و 
جانفشانی در تمامی عرصه های مقابله مقتدرانه با توطئه معاندین و شکست مفتضحانه 
تروریس��ت های تحت حمای��ت آمریکای خبیث، هشت س��ال دفاع مق��دس، برخورد با 
ضدانقاب مزدور استکبار، دفاع جانانه از حریم حرم، سازندگی و خدمتگزاری بی منت و 
فداکارانه در خدمت اسام و مسلمین بوده و اوراق زّرینی را بر کتاب قطور افتخارات این 
نهاد مردمی افزوده است. لذا تمامی ملّت 80 میلیونی ایران خود را سپاهی قلمداد و هر 

نوع اقدام علیه سپاه را اقدام علیه مردم و منافع ملی دانسته و شدیداً محکوم می نماید.
2- س��ردمداران کفرپیشه ش��یطان بزرگ آمریکا با کارنامه س��یاه و جنایت های 
ضدبش��ری از جمله قتل و ع��ام مردم مظلوم یمن - نیجریه - بحرین - فلس��طین - 
افغانس��تان - سوریه و عراق را مصداق اَتَمِّ تروریست دولتی و تروریست پروری دانسته 
و اتخ��اذ تدابی��ر انقابی قوای مقننه - مجریه و قضاییه و دیگر مس��ئولین نظام برای 
مقابله همه جانبه با این دشمن بشریّت و و اذناب ذبون و ذلّت پیشه آن از جمله رژیم 

جعلی و خون آشام صهیونیستی و آل سعود خائن را خواهانیم.
3- دلیل وحش��ت رژیم کودک کش صهیونیس��تی و عصبانیت ترامپ ابله از سپاه 
پاس��داران همانا اقتدار، شکست ناپذیری و تأثیرگذاری این سربازان دالور و جان برکف 
اس��ام در منطقه می باش��د. بنابراین افزایش بیش از پیش قدرت بازدارندگی نظام با 
اس��تفاده از همه ظرفیت ها و تقویت توانمندی و پش��تیبانی پیشرفت های تسلیحاتی 
نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش و نیروی انتظامی را مطالبه جّدی ملّت از مسئولین 

دانسته و تحقق آن را خواهانیم.
4- تداوم حمایت همه جانبه از کشورها و ملّت های تحت ستم قدرت های شیطانی 
استکباری - صهیونیستی را وظیفه دینی، انقابی و انسانی خود قلمداد و با هشدار قاطع 
نسبت به ماجراجویی های اخیر آمریکا و ولد نامشروع نظام سلطه، رژیم جعلی و غاصب 
صهیونیستی، تمامیت ارضی فلسطین از جمله قدس شریف و جوالن متعلق به سوریه را 
پاره تن اّمت اسامی و جدایی ناپذیر دانسته و هر نوع اقدام دشمنان اسام و مسلمین در 

این رابطه را غیرقانونی - مغایر موازین بین المللی و محکوم به شکست قطعی می دانیم.
5- بیانیه مهم گام دوم انقاب را سند بی نظیر در اختیار متفّکران و اندیشمندان 
برای پیش��برد اه��داف انقاب اس��امی در عرصه های مختلف 40س��اله دوم انقاب 
اسامی می باشد که اقدام جهادی آحاد مردم و مسئولین نظام برای تبیین واقع بینانه 
و عملیات��ی نم��ودن آن و جامه عمل پوش��اندن به رونق واقعی تولید به عنوان ش��عار 

سال جاری را مصّرانه خواهانیم.
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 متولیان و دست اندرکاران می تواند با این حجم بارندگی و آب سرازیر شده در کشور
 به سوي توسعه پایدار گام برداشته و حرکت کنند و از این طریق آن زمین های بایر و بي استفاده را

به منبع عظیمي براي تولید محصوالت کشاورزي و دامپروري تبدیل کنند

روزنامه سیاست روز 
تلفنی آگهی می پذیرد
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وقتی منشور سازمان  مائدهشیرپور ملل متح��د ب��ا بنده��ای صریحش در دستبـهنقد
حمای��ت از مظلوم را می خوانی وقتی درباره کنوانس��یون های 
حقوق بشری می شنوی و می بینی که چطور با اعامیه حقوق 
بش��ری باید حق��وق همه ملت ها، نژادها و عقاید حفظ ش��ود 
دل��ت می خواهد به ان��دازه همه این بنده��ا و حرف های زیبا 

عملکرد مناسب از این سازمان عریض و طویل ببینی.
عملکردهایی که هم دنیا را قشنگ تر کند و هم باعث شود 

بگیر و ببندهای معمول رخ ندهد اما، اما با همه این تفاس��یر 
کشتارهایی که در یمن، فلسطین، سوریه، عراق، لبنان و جای 
جای دنیا رخ می د هد، فجایع انس��انی و کودک کشی هایی که 
در فلسطین، یمن و... می بینی به این نتیجه می رسی که این 
بندها، منش��ورها و قواعد یک خواب خوش��ی اس��ت که تنها 
آرزوهای محال را روی کاغذ نوشته است و در عمل نمی توان 

به آنها امید بست و از آنها انتظاری داشت.
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راهپیماییحمایتازسپاهپاسدارانازسوینمازگزارانسراسرکشور

 ملت ۸۰ میلیونی ایران 
خود را سپاهی می دانند


