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   عذري كه ما را از امام جدا كند، پذيرفتني نيست 

  سيدمحمد مهدي ميرباقري در توئيتي مي نويسد: آنهايي 
كه به ياري امام آمدند و خونشان را پيِش روي امام حسين 
عليه السالم دادند، هيچ عذري آنها را از امام جدا نكرد. هر 
عذري كه ما را از امام مان جدا كند، عذر نپذيرفتني است! مثاًل »زن و فرزندم 
در خطرن��د«، »اموالم را غ��ارت مي كنند«، »ب��ه بچه هاي��م نگفته ام كه 

برنمي گردم« و هزار عذر ديگر. 
  حضرت عباس)ع( و شكست جريان نفوذ

محمد صدارت مي نويس��د: آي��ا مي دانيد حضرت عب��اس)ع( هم از 
خواصي بودن كه جريان نفوذ به دنبالش آمد؟ دشمن قصد داشت با 
امان نامه و نفوذ در قالب خويشاوندي او را از انقالب حسين جدا كند 
اما علمدار كربال سه خصلت داش��ت كه موجب شكست جريان نفوذ 
شد ۱- بصيرت۲- عدم وابستگي به دنيا ۳- واليت پذيري، اما برخي 

خواص امروز... 
  فقط عزاداران حسين)ع( انسانيت دارند؟

 كاربري به نام حاج فيدل مي نويسد: اينكه فقط از عزاداران امام حسين)ع( 
توقع كمك به فقرا دارن، يه دليل مي تونه داش��ته باش��ه. از افرادي كه در 

عزاداري شركت نمي كنن، توقع انسانيت و كمك به فقرا ندارن.
  توليد آشغال را فقط در محرم مي بينند!

مجيد قرباني  مي نويسد: هر جايي كه تجمعي صورت مي گيره مسلماً توليد 
زباله هم هست! كنس��رت، ورزشگاه، سينما و... آيا ش��ده به خاطر آشغال 
ريختن كنسرت رفتن و ورزشگاه رفتن و سينما رفتن رو زير سؤال ببري؟ 
پس دوست ضد دين من اگه محرم رو صرفاً فقط به خاطر آشغال ريختن 

مي بري زير سؤال بدون كه تو از همون آشغال كمتري!
  اگر امام حسين)ع( مذاكره مي كرد... 

  علي سلطاني وش با هشتگ پيام حس��ين)ع( مي نويسد: امام حسين)ع( 
مي توانس��ت روز تاس��وعا با دش��من مذاكره كرده به توافق برسد، بتن در 
 استكبارس��تيزي بريزد و عدالتخواهي اش را پلمب كند و در مقابل وعده 
نسيه بپذيرد، اگر اين اتفاق مي افتاد شايد حسين)ع( و اطرافيانش چند سال 

بيشتر زنده مي ماندند اما قطعاً اسالم همان روز دفن مي شد. 
   واليت، عباس)ع( مي خواهد

پريا بخشي مي نويسد: حضرت عباس)ع(را َظْهُر الِواليه مي گويند چراكه 
تا آخرين لحظه بدون كوچك ترين تزلزل و سستي، محكم و استوار پشت 
واليت ايستاد. امام)ع( بر بالين او چنين گفت: »االَن إِنكَسَر َظهري َوَقلَّت 
ِحيلَتي« اكنون كمرم شكست و از چاره انديش��ي ام كاسته شد! واليت، 

محتاج  عباس)ع(هاست.
  زن فعال اجتماعي، ماريه بنت سعد بود

 پريچهر جنتي مي نويسد: جريان روشنفكرنماي امروزي »حضور اجتماعي« 
 زن رو چي معني ميكنه؟ گرفتن هر جايگاهي كه مرد گرفته؟ حضور تنانه در 
بين مردان؟ فعال اجتماعي و مدني »ماريه بنت سعد« بود؛ زني مؤثر در واقعه 
كه حتي در كربال حضور هم نداشت اما اقدام به موقعش مردهاي زمانش رو 
براي تغيير تاريخ بسيج كرد. زني كه با وجود تهديد و فشارها،  مثل زن ايستاد 
و خانه اش به پايگاه فرهنگي شيعيان بصره تبديل شد. بعدها افرادي كه عازم 
كربال شدند از اين خانه ره سپردند... اين  زن شجاع با حضور هوشمندانش در 
جامعه، در مكتب فاطمه )س( ساخته شده بود. جريان مدعي توسعه زن امروز 
اگر چنين نمونه اي تربيت كرده بود، او را در چشم دوست و دشمن فرو مي كرد 
و يك روز در تقويم به نامش اختصاص مي داد و هر سال لگوي گوگل را برايش 

عوض مي كرد اما خب... ماريه مسلمان بود.
  اين است مقام زن در اسالم 

احمد جانجان مي نويسد: پس از ش��هادت امام حسين)ع( و آغشته شدن 
پنجه بني اميه به خون آل محمد)ص( و سالمت ماندن حضرت سجاد)ع( از 
جنايت رخ داده در كربال، ايشان در نهايت خودداري و تقيه به سر مي برد و 
نيابت در تبليغات، مراجعات و شرح تكاليف شيعيان به حضرت زينب)س( 

وانهاده شد! اين است  مقام زن در اسالم و تشيع!

يک نماينده پيشنهاد كرد
 CFT اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 

تا مشخص شدن نتايج مذاكرات مسكوت بماند
عضو كميسيون اجتماعي مجلس با تأكيد بر اينكه هيچ تضميني براي 
خروج ايران از ليست س�ياه FATF يا بهبود روابط بانكي در صورت 
اجراي كامل برنامه اقدام وجود ندارد، گفت: بهتر اس�ت تا مش�خص 
ش�دن نتايج مذاكرات اي�ران و اروپ�ا، اليحه CFT مس�كوت بماند. 
به گزارش فارس، علي رس��تميان درباره آخرين وضعيت لوايح مرتبط با 
FATF در مجلس گفت: هنوز تصميمي در اين باره گرفته نش��ده و قرار 
بر اين اس��ت كه بعد از تعطيالت دو هفته اي مجل��س، ظريف در صحن 
حاضر شود و گزارش كاري درباره مذاكرات با اروپا ارائه كند تا بعد از آن، 

تصميمات الزم گرفته شود. 
رستميان با تأكيد بر اينكه شخصاً اعتقاد دارم بهتر است تا مشخص شدن 
نتايج مذاكرات ايران و اروپا، اليحه الحاق ايران به كنوانس��يون مبارزه با 
تأمين مالي تروريسم )CFT( همچنان مسكوت بماند و پس از آن مجلس 
به بررسي مجدد آن بپردازد، گفت: بايد اين موضوع در صحن مجلس هم 
بررسي شود و فكر مي كنم تا نتايج مذاكرات با اروپا مشخص نشود مجلس 

هم اراده اي براي بررسي مجدد اين اليحه نداشته باشد. 
نماينده مردم سلسله و دلفان در مجلس درباره آثار اجراي ۳۲ بند از 4۱ بند 
برنامه اقدام FATF توسط ايران بر روابط بانكي ايران، اظهار داشت: انجام 

اين بندها هيچ تاثيري در بهبود روابط بانكي كشور نداشته است. 
رستميان افزود: هيچ تضميني وجود ندارد كه رعايت مابقي بندها ايران را 
ليست سياه FATF خارج كند يا باعث بهبود روابط بانكي شود. تا اينجا كه 
ما هر جايي كوتاه آمده ايم، نتيجه اي نگرفته ايم. بايد بنشينيم و رفتار آنها، 

به خصوص برخورد اروپايي ها در اين چند ماه گذشته را رصد كنيم.  
...............................................................................................................................

عضو فراكسيون روحانيت:
 ايران نبايد با يزيدان 

و جنايتكاران زمان مذاكره كند
عضو فراكسيون روحانيت مجلس گفت: ما نبايد با يزيدان و جنايتكاران 
زمان با ه�دف رفع فش�ارها و تحريم هاي آنان مذاك�ره و صلح كنيم. 
به گزارش مهر، حسن نوروزي عضو فراكس��يون روحانيت مجلس، درباره 
درس هاي قيام عاشورا، اظهار داشت: يكي از اهداف واالي امام حسين )ع( 
از اين قيام بزرگ، اصالح جامعه اسالمي از انحرافاتي بود كه حكام هوسران 

آن زمان به وجود آورده بودند. 
وي با بيان اينك��ه قيام امام حس��ين )ع( منجر ب��ه حركت متعالي 
مسلمانان شده است، گفت: ما نبايد در مراسم هاي ايشان فقط گريه 
و زاري كنيم، بلكه بايد با يزيدان زمانه و استكبار جهاني مبارزه كنيم. 
عضو فراكسيون روحانيت مجلس با تأكيد بر اينكه ما نبايد با يزيدان 
و جنايتكاران زمان با هدف رفع فشارها و تحريم هاي آنان مذاكره و 
صلح كنيم، تصريح كرد: حكام امريكا، رژيم صهيونيستي، عربستان 
سعودي و همدستانشان به دنبال آن هستند كه ما دست از اسالم و 

ارزش هاي وااليش برداريم. 
نوروزي با بيان اينكه اگر فرياد يا حسين مي زنيم بايد راه ايشان در مقابله با 
مستكبران جهان را ادامه دهيم، افزود: تمام هم و غم و نگراني جهان سلطه 
اين است كه مبادا ايران تفكر اس��المي را در جهان بيش از اين نشر دهد، 
اما نظام جمهوري اسالمي همواره در راه اسالم گام برداشته و هيچ گاه اين 

قيام عظيم را فراموش نمي كند.

در آس�تانه س�فر رئيس جمه�ور ب�ه نيوي�ورك 
انتش�ار برخ�ي اخب�ار حاش�يه اي در خص�وص 
ش�ركت رئيس جمه�ور در اين اجالس نش�ان از 
اهميت اين سفر و حساسيت افكار عمومي دارد. 
سفرهاي رؤساي جمهور به نيويورك هميشه حرف و 
حديث هاي خاص خود را دارد، اما امسال سفر حسن 
روحاني رئيس جمهور اس��المي اي��ران به نيويورك 
براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد با 
دقت خاصي از سوي رسانه ها و افكار عمومي دنبال 
مي شود. از آنجا كه اين سفر اولين سفر رئيس جمهور 
به نيويورك براي شركت در مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد بعد از خروج امريكا از برجام محس��وب 
مي شود، انتظار فراواني از روحاني براي تشريح موضع 
ايران در قبال اي��ن اتفاق وج��ود دارد. صرف نظر از 
اتفاقاتي كه در اين سفر روي مي دهد، انتشار برخي 
اخبار در خصوص نحوه هزينه كرد س��فر روحاني به 
نيويورك و پاس��خ دفتر رئيس جمهور نسبت به اين 
مسئله از جمله اخباري اس��ت كه پيرامون اين سفر 
در رسانه ها منتشر شده اس��ت. برخي از نمايندگان 
هم به اظهار نظر در خصوص محورهاي س��خنراني 
رئيس جمهور و برخي ديدارهاي پيش بيني نش��ده 
پرداخته اند، البته در برنامه اعالمي سفر روحاني به 
نيويورك بحث مالقات روحاني با سران ساير كشورها 
مطرح شده، اما جزئيات دقيق آنها بيان نشده است. 
رسانه هاي فرانسوي و ژاپني تاكنون از ديدار روحاني 

با رؤساي جمهور فرانسه و ژاپن سخن گفته اند. 
  هزينه 2ميليون دالری كذب است

در سال هاي آخر رياست جمهوري احمدي نژاد يكي 
از حواشي سفرهاي رئيس جمهور به نيويورك بحث 
تعداد نفرات و هزينه هايي بود كه براي اين سفر انجام 
 شد. در آن زمان تعدادي از فعاالن سياسي با اشاره به 
شرايط سخت كشور در حوزه اقتصاد و ارز اين نكته را 
مطرح مي كردند كه آيا نيازي به راه انداختن هيئتي 
گسترده با هزينه هاي باالي اقامت در منطقه منهتن 
وجود دارد و آيا بهتر نيس��ت، هزينه هاي اين سفر 
صرف مسائل ديگری شود. حاال هم در شرايطي كه 
كشور دچار مشكالت فراوان اقتصادي و ارزي است، 
بعضی نمايندگان برخي ارقام را در خصوص هزينه 
سفر رئيس جمهور به امريكا مطرح كرده اند. احمد 
اميرآبادي فراهاني نماين��ده مردم قم و عضو هيئت 
رئيسه مجلس ش��وراي اسالمي در صفحه شخصي 
خود در توئيتر درباره حضور رئيس جمهور در اجالس 
ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل مطلبي نوشت كه 

متن آن به شرح زير است:
تصميم حضور يا عدم حضور رئيس جمهور محترم در 
اجالس ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل به عهده 
شخص ايشان است اما حدود ۱۰۰ نفر همراه و برآورد 

حدود ۲ميلي��ون دالر هزينه س��فر در اين وضعيت 
اقتصادي مردم، جاي نقد و بررسي دارد. 

اين اظهار نظر با واكنش مستقيم دفتر رئيس جمهور 
و معاون تش��ريفات اين دفتر روبه رو ش��د كه چنين 

صحبتي را مصداق اشاعه دروغ عنوان كرد. 
بهمن حسين پور، معاون تشريفات رئيس جمهور با 
تكذيب هزينه ۲ميليون دالري سفر رئيس جمهوري 
به نيويورك براي شركت در مجمع ساالنه سازمان 
ملل متح��د و همراهي ۱۰۰ نف��ر در هيئت همراه 
روحاني گف��ت: همانطور كه قباًل بارها اعالم ش��ده 
اس��ت رئيس جمهوري در صرفه جويي هزينه هاي 
س��فرهاي داخلي و خارج��ي اعضاي دول��ت و به 
خصوص سفرهاي مربوط به شخص وي مصر بوده 
و با جديت اين موضوع را دنبال مي كند. وي افزود: 
در سفر امسال نيز هيئت رسمي همراه وي شش نفر 
بوده و همراهان رئيس جمهوري شامل تيم حفاظت، 
تشريفات و رس��انه اي به ميزان كمتر از يك چهارم 
همراهان رئيس جمهور دولت هاي نهم و دهم است. 
حس��ين پور با غيرواقعي خواندن هزينه ۲ميليون 
دالري اعالم شده از سوي اين نماينده، تأكيد كرد: 

بنا بر رويه هر ساله، طبق دستور مؤكد رئيس جمهور 
هزينه هاي س��فر در پايين ترين ميزان و با حداكثر 
صرفه جويي ص��ورت مي پذي��رد. وي تصريح كرد: 
قطعاً معاونت حقوقي رئيس جمهوري پيگيري هاي 
حقوقي را درخصوص اين اظه��ارات دنبال خواهد 
كرد، البته در نهايت معاون تشريفات رئيس جمهور 
اين نكته را روشن نكرده است كه هزينه هاي واقعي 
سفر رئيس جمهور به نيويورك به چه ميزان است. 
طبيعي است كه اس��تفاده از يك هواپيماي چارتر 

براي سفر به نيويورك هزينه بااليي دارد. 
امس��ال نيز همانن��د س��نوات گذش��ته هواپيماي 
رئيس جمهور در پايگاه هواي��ي اندروز كه يك پايگاه 
نظامي در نزديك نيويورك اس��ت، مستقر مي شود. 
دليل اين مسئله نيز شرايط خاص حقوقي در خصوص 
هواپيماهايي است كه با مالكيت ايران در امريكا مستقر 
می باشند. در هر صورت شايد بهتر اين باشد كه به جاي 
معاون تشريفات، نهاد رياس��ت جمهوري اين بار رقم 
دقيقي كه صرف اين سفر شده را مشخص كند، البته 
الزام قانوني در اين باره وجود ندارد، اما بهتر آن است كه 
نهاد رياست جمهوري براي تنوير افكار عمومي و مطرح 

شدن ارقام دور از ذهن چنين كاري را انجام دهد. 
  مراقب ديدارهاي ناگهاني باشيد

همچنين سيدحس��ين نقوي حس��يني س��خنگوي 
كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس 
با اش��اره به حضور رئيس جمه��ور در اجالس مجمع 
عمومي س��ازمان ملل متحد، درب��اره الزامات حضور 
هيئت ايراني در اين اجالس، اظهار داشت: استفاده از 
فرصت اجالس مجمع عمومي سازمان ملل، از نكات 
مهم و ضروري اس��ت و بايد از آن بهره برداري ش��ود. 
وي افزود: حض��ور فعال در مجمع عمومي س��ازمان 
ملل متحد و ارائ��ه نظرات و ديدگاه ه��اي جمهوري 
اسالمي ايران پيرامون موضوعات مختلف منطقه اي 

و بين المللي يك امر ضروري است. 
عضو كميس��يون امني��ت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس شوراي اس��المي يادآور ش��د: امروز در يك 
جنگ ناجوانمردانه اقتصادي ق��رار داريم كه دولت 
امريكا عليه ملت ايران به راه انداخته اس��ت، اگرچه 
فضاي بين المللي مانند گذشته با امريكايي ها همراهي 
نمی كند و آنها منزوي هستند، اما به هر حال همه توان 
خود را براي خصومت عليه نظام و ملت ايران به كار 

گرفته اند. نقوي حس��يني تأكيد كرد: بر اين اساس، 
آقاي روحاني در اين سفر بايد ظلم و ناجوانمردي آنها 
عليه ملت ايران و بدعهدي شان در توافق هسته اي را به 
صورت صريح، يادآوري و تشريح كند. عضو كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه حضور در مجمع عمومي سازمان ملل، 
فرصتي براي گفت وگوهاي دوجانبه بين كشورهاست، 
تأكيد كرد: در اين رابطه دس��تگاه ديپلماسي ما بايد 
ديدارهاي مناس��بي را تدارك ببيند تا از فرصت اين 
نشست ها، دستاوردهاي خوبي نيز نصيب جمهوري 
اسالمي شود. نقوي حسيني در عين حال با بيان اينكه 
امريكايي ها همچنان با سياست چماق و هويج پيش 
مي روند، اظهار داشت: آنها از يك طرف ما را تهديد و 
تحريم مي كنند و از سوي ديگر، وانمود مي كنند كه به 
دنبال گفت وگو هستند، بنابراين هيئت ايراني در اين 
سفر بايد مراقب باشند تا فريب مالقات هاي پيش بيني 
نش��ده را نخورند، چراكه اقتدار و صالبت جمهوري 

اسالمي زير سؤال مي رود. 
وي همچنين خاطرنشان كرد: رئيس جمهور و هيئت 
ايراني بايد مراقب باشند كه با توجه به رياست دوره اي 
امريكا بر اجالس س��ازمان ملل، اگر رفتاري خارج از 
عرف و نزاكت بين المللي مشاهده كردند، حتماً بايد 

عكس العمل متناسب را به سرعت نشان دهند. 
  روحاني 4 مهرماه برمي گردد

پرويز اس��ماعيلي معاون ارتباطات و اطالع رس��اني 
دفتر رئيس جمهور درخصوص برنامه هاي اين سفر 
گفته اس��ت كه آقاي روحاني در نيويورك عالوه بر 
سخنراني در مجمع عمومي، سخنراني ديگري نيز 
در اجالس صلح براي بزرگداش��ت نلسون ماندال در 
صحن عمومي سازمان ملل خواهد داشت. اسماعيلي 
جلس��ه با مديران ارشد و نخبگان رس��انه اي حاضر 
در نيويورك، نشس��ت با جمعي از نخبگان سياست 
خارجي و نيز ديدار ب��ا تعدادي از رهب��ران جوامع 
اسالمي در امريكا را از ديگر برنامه هاي رئيس جمهور 

در اين سفر اعالم كرد. 
وي همچني��ن از مصاحب��ه با برخي رس��انه هاي 
بين المللي و نيز برگزاري كنفرانس خبري عمومي 
در انتهاي س��فر خب��ر داد و افزود: آق��اي روحاني 
طي سفر به مقر س��ازمان ملل با تعدادي از سران 
كش��ورهاي حاض��ر در مجمع عموم��ي، دبيركل 
س��ازمان ملل و نيز برخي رؤس��اي س��ازمان هاي 
بين المللي دي��دار و گفت وگو خواهد كرد. به گفته 
معاون ارتباطات و اطالع رساني دفتر رئيس جمهور، 
بر اس��اس برنامه ريزي هاي ص��ورت گرفته، آقاي 
روحاني سفر خود را اول مهرماه آغاز كرده و عصر 
چهارشنبه چهارم مهر نيويورك را به سوي ميهن 

اسالمي ترك خواهد كرد.

اولين سفر به نيويورك پس از خروج امريكا از برجام

آقای روحانی! سازمان ملل را تريبون بدعهدی های امريكا كنيد

   دفاعی

ب�ه مناس�بت 31ش�هريور و آغ�از هفت�ه دف�اع مق�دس 
تمرين مش�ترك ني�روي هوايي ارت�ش و س�پاه در آب هاي 
نيلگ�ون خلي�ج ف�ارس و دري�اي عم�ان آغ�از ش�د. 
به گزارش ايرنا، سرهنگ يوسف صفي پور روز جمعه در حاشيه تمرين 
مش��ترك هوايي نيروي هوايي ارتش جمهوري اس��المي و نيروي 
هوايي سپاه پاسداران انقالب اس��المي در گفت و گو با خبرنگاران 
اظهار داشت: اين دومين تمرين مشترك هوايي دو نيرو در راستاي 
آمادگي هرچه بيشتر است. وي ادامه داد: 9 فروند هواپيماي اف 4، 
چهار فروند ميراژ، شش فروند س��وخو۲۲، چهار فروند توكانو، سه 

فروند ياك۱۲، سه فروند بالگرد شنوك و دو فروند بالگرد ۲۱۲ در اين 
رزمايش مشترك شركت مي كنند. جانشين معاون تبليغات و روابط 
عمومي نهاجا بيان داشت: اين مراسم عالوه بر نمايش قدرت، پيام 
صلح و دوستي براي كشورهاي دوست و همسايه است و اگر دشمنان 
و استكبار چشمداشتي به مرز و بوم ايران اسالمي داشته باشند در 

كسري از ثانيه پاسخ كوبنده دريافت خواهند كرد. 
دومين تمرين هوايي ب��ه محوريت ارتش به منظ��ور نمايش اقتدار 
نيروهاي مسلح، صيانت از آس��مان جمهوري اسالمي و بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس آغاز شده است. سه شنبه هفته گذشته سخنگوي 

سپاه پاسداران انقالب اس��المي نيز از برگزاري رژه نيروهاي مسلح 
در روز ۳۱ شهريور ماه)امروز( به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در 
بندرعباس به ميزباني سپاه و با سخنراني علي الريجاني رئيس مجلس 
شوراي اس��المي خبر داده بود. سردار س��رتيپ دوم پاسدار رمضان 
شريف با اشاره به نمايش اقتدار و توان بازدارندگي نيروهاي مسلح در 
حوزه هاي مختلف دفاعي در رژه سراسري نيروهاي مسلح همزمان 
با آغاز هفته دفاع مقدس گفت: بر اساس تدبير فرماندهي معظم كل 
قوا )مدظله العالي( و ابالغ س��تاد كل نيروهاي مسلح، رژه نيروهاي 
مسلح از سال ۱۳95 همزمان با تهران در بندرعباس به ميزباني يكي 

از سازمان ها برگزار مي شود. وي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي را 
ميزبان و مسئول برگزاري آيين رژه ۳۱ شهريورماه نيروهاي مسلح 
س��ال جاري در بندرعباس دانس��ت و افزود: طي اي��ن رژه، اقتدار و 
سيادت دريايي نيروهاي مسلح جمهوري اس��المي ايران در خليج 
فارس و آب هاي آزاد با حضور يگان ها و 6۰۰ فروند شناورهاي متنوع 
س��نگين، س��بك و پرنده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي و 
نيروي دريايي سپاه پاس��داران انقالب اس��المي و نيروي انتظامي 
و همچنين دهها فروند جنگنده نيروهاي هوايي ارتش و س��پاه در 

نسل هاي مختلف به نمايش گذاشته مي شود.

 با تمرين مشترك يگان هاي مشترك صورت گرفت

نمايشقدرتارتشوسپاهدرآسمانخليجفارس

مهدی   پورصفا
   گزارش

دير زماني است كه ملل، فرهنگ ها و اديان توحيدي، صلح و 
عدالت را به عنوان بخشي مهم از شاخص هاي زندگي متعالي 
انس�ان و جامعه بين المللي مطالبه كرده و بش�ريت را به اين 
مس�ير فراخوانده اند اما در عمل، به همان ميزان كه مطالبه 
اين ارزش هاي مش�ترك بش�ري و ادياني تقويت شده، ظلم 
و بي عدالتي هم در برخي نقاط جهان به ويژه توس�ط برخي 
بازيگران تشديد شده است. ساختارهاي جامعه بين المللي 
معاصر كه جدي ترين دوران سياست زدگي را تجربه مي كنند، 
در ايجاد ش�الوده هاي ي�ک صلح جهاني عادالن�ه و ماندگار 
عاجز مانده اند بلكه گاه به دليل تصميمات معطوف به منافعي 
معين، بر عمق بحران ه�اي منطقه اي و جهان�ي مي افزايند. 
21 س�پتامبر مصادف با 30 ش�هريور روز جهاني صلح است. 
در همي�ن زمينه ب�ا دكتر عل�ی خندق آبادی عضو ش�وراي 
راهبردي مجمع جهاني صلح اس�المي گفت وگ�و كرده ايم. 

  حق صلح؛ شعاري كه شعار باقي خواهد ماند
شعار امسال سازمان ملل »حق بر صلح به مناسبت هفتادمين 
سالگرد اعالميه جهاني حقوق بشر« است. خندق آبادی در مورد 
اينكه تا چه حدي اين شعار محقق خواهد شد، مي گويد: فلسفه 
تش��كيل س��ازمان ملل، همكاري و تالش ملت هاي عضو براي 
تحقق صلح جهاني بود. متأس��فانه عملكرد اين سازمان نشان 
داده اس��ت اين هدف، در پس نفوذ دولت هاي مستكبر و ظالم 
رنگ باخته است. مروري اجمالي به وقايع دهه هاي گذشته اين 
موضوع را اثبات مي كند. او در ادامه از وقايع اين دهه نام مي برد: 
جنايات رژيم صهيونيستي در فلسطين، جنگ تحميلي هشت 
ساله، اشغال افغانستان و عراق توسط امريكا، كشتار مسلمانان 
در ميانمار، جنايات عربس��تان در يمن، تس��ليح و تأمين مالي 
تكفيري ها توس��ط دولت هاي جنايتكار منطقه و امريكا و عدم 
كارايي س��ازمان ملل در اين مدت، عدم كارايي اين مجموعه را 

نش��ان مي دهد. تنها در قضيه يمن، با تهديد عربستان مبني بر 
قطع كمك هاي مالي به سازمان ملل، دبيركل آن بي شرمانه رأي 
خود را پس گرفت، بنابراين اين ش��عار در حد همان شعار باقي 

خواهد ماند و بايد فكر ديگري كرد. 
  لزوم آگاهي دادن به مردم 

و فعال كردن كنوانسيون هاي حقوق بشري
خندق آبادی در م��ورد الزامات برقراري صلح معتقد اس��ت كه 
ديگر اين الزامات دست دولت ها نيست: الزامات برقراري صلح 
در جهان، ديگر در دست دولت ها نيس��ت. در اين صورت بايد 
به گروه ه��اي مرجع در س��طح بين المللي و هم انديش��ي بين 
مجموعه هاي همفكر مراجعه كرد. خوشبختانه با بهره گيري از 
فضاي مجازي و فرامرزي بودن ارتباطات، اين امكان به سهولت 
قابل انجام است. او در همين زمينه با اشاره به اينكه اكنون ظلم 
زورمندان به ملت ها با امكانات رسانه اي افشا مي شود، مي افزايد: 
آنچه الزم اس��ت انجام پذيرد آگاهي دادن ب��ه مردم و آموزش 
دادن افكار عمومي است به اينكه بايد تسليم ظلم نشد و بايد در 
برابر ظلم ظالمان قيام كرد. وی در همين زمينه مي گويد: بايد 
كنوانسيون هاي حقوق بشري را فعال ، نقايص آن را برطرف و با 

استفاده از ساز و كارهاي موجود، مواد آن را اجرايي كرد. 
عضو شوراي راهبردي مجمع جهاني صلح اسالمي در مورد نقش 
نخبگان در اين آگاهي بخشي مي گويد: اصوالً هدايت افكار عمومي 
و ملت هاي تحت س��تم، تنها از طريق گروه ه��اي مرجع اعم از 
نخبگان، متفكران، هنرمندان، اساتيد دانشگاه ها و همفكري بين 
اديان توحيدي امكان تحقق دارد. ويژگي اين مجموعه هايي كه 
رهبري فكري مردم را به عهده دارند و مورد اعتماد افكار عمومي 
هستند، اين است كه مي توانند با آگاهي دادن و هدايت، مردم را 
به مقابله فراخوانند تا در پرتو احقاق حق ملل، صلح برقرار شود. او 
با اشاره به فلج بودن سازمان ملل متحد در تحقق صلح مي گويد: 

دولت هاي ضعيف عضو و نمايندگان حاضر در سازمان ملل يا به 
خاطر كمك هايي كه دولت هاي بزرگ تر به ايشان مي كنند يا به 
دليل حفظ منافع گروهي و حتي فردي، تسليم رأي ابرقدرت ها 
هستند. دكتر خندق آبادی در مقام مثال در اين موضوع به جنگ 
ايران و عراق اش��اره مي كند: موضوع حقانيت جمهوري اسالمي 
ايران در جنگ تحميلي هش��ت س��اله از ابتدا بر همگان روشن 
بود، اما امريكا و ش��وروي و برخي دول اروپايي از نفوذ خود روي 
دولت هاي ضعيف تر استفاده كرده و اجازه نمی دادند تا دولت بعثي 

عراق به عنوان متجاوز معرفي شود. 
  موانع تحقق صلح در جهان

دكتر خندق آبادی مهم ترين موانع تحقق صلح را اينگونه توصيف 
مي كن��د: دول پيروز و ابرقدرت هاي ش��رق و غ��رب كه منافع 
سرمايه داران و مستكبران را تأمين مي نمايند، زيرساخت هاي 
مجموعه هاي بين المللي و س��از و كارهاي اجرايي در همكاري 
و همفكري بين ملت ه��ا را يا ضعيف بنا نهاده اند يا با اس��تفاده 
از ضعف كش��ورهاي فقير كه دائما نيازمن��د كمك ابرقدرت ها 

هستند، كاربرد نهادهاي بين المللي را به حداقل رسانده اند. 

او نفس وجود حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل و نمايندگي 
دائمي پنج قدرت بزرگ در اين مجموعه را بهترين مثال در اين 
زمينه عنوان مي كند. وی سپس برجام را مثال مي زند: موضوع 
برجام را مالحظه كنيد. ملتي با بهره گيري از حق قانوني خويش 
به دنبال استفاده از انرژي هسته اي براي اهداف صلح آميز است. 
چند دولت غربي براي استثمار اين ملت بزرگ، از همين نهادها 
و ساز و كارهاي قانوني كه هدايت آن به عهده خود ايشان است، 
رسماً زور مي گويند و هيچ كس ياراي مخالفت با آنها را ندارد. اگر 
نبود، تدابير مقام معظم رهبري، وجود عوامل بازدارنده از قبيل 
قدرت موش��كي و نفوذ منطقه اي جمهوري اسالمي كه جمعاً 
امكان مقابله با اين زورگويي ها را ممكن س��اخته است، بدون 
شك، ما نيز مانند بسياري از دولت هاي نيازمند و فقير مقهور اين 

چند دولت مي شديم. 
او مانع اصلي بر سر تحقق صلح عادالنه را دو عامل ضعف بنيادين 
دولت هاي كوچك و عدم آگاهي ملت ها مي داند و مي گويد: علت 
گسترده ش��دن تفكر و اصول انقالب اس��المي ايران در سراسر 
جهان القای اين معنا در ذهنيت مردم مستضعف بود كه مي شود 
برخاست، احقاق حق خود نمود و سرنوشت خويش را به دست 
گرفت. دشمنان ملت ها اين باور را در ذهن ملت هاي مستضعف 
القا كرده اند كه دائماً نيازمند پشتيباني و حمايت دولت هاي بزرگ 
هستند و اگر كمبودي دارند آنها بايد براي ايشان فراهم سازند، لذا 
هميشه در سايه برتري مستكبران بايد بود. آنچه اين باور را نهادينه 
مي كند، به تاراج بردن منابع ملي، مواد اوليه معدني و برگشت آن 
به صورت فرآوري ش��ده به همان مردم با قيمت باال و در نتيجه 
كنترل صنعت، تجارت و مواد مصرفي با اس��تفاده از جهل مردم 
و خيانت دولتمردان مرعوب دست نشانده و در سايه بي تحركي 
و خمودگي رهبران فكري و اليت ها، فضا را براي ادامه استثمار و 

استضعاف ملت ها فراهم مي سازد.

عضو شوراي راهبردي مجمع جهاني صلح اسالمي در گفت وگو با »جوان« عنوان كرد

عملکردسازمانمللبانفوذدولتهایاستکباریرنگباختهاست

گفتوگو

پايگاه اطالع رسانی رياست جمهوري


