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رهبر معظم انقالب در پیام حج امسال 
به چنــد نکته مهم و اساســی تأکید 
فرموده اند؛ نخســت اهمیت مسئله 
وحــدت مســلمانان و خودآگاهــی 
اسالمی و تالش دشمنان برای ضربه 
زدن به این وحدت و دوم رشد تمدن 
نوین اسالمی همزمان با تزلزل مکاتب 
غربی؛ ایشــان فرموده اند: »....امروز 
نخبگان و بسیاری از توده های مردم 
در کشورهای اسالمی به ثروت عظیم 
معرفتی و معنوی خــود توجه یافته 
و به اهمیــت و ارزش آن پی برده اند. 
امروز دیگر لیبرالیســم و کمونیسم 
به عنوان مهم ترین ارمغان تمدن غرب، 
جلوه گری صد ســال پیــش و پنجاه 
سال پیش را ندارد. آبروی دمکراسی 
پول محور غربی با عالمت سؤال های 
جدی روبه رو اســت و متفکران غربی 
اعتــراف می کنند که به ســرگردانی 
معرفتی و عملی دچارنــد. در دنیای 
اســالم، جوانان، اندیشمندان، مردان 
علم و دین با مشــاهده این وضعیت، 
به دیدگاهی نو درباره ثروت معرفتی 
خــود و نیز به خطوط سیاســی رایج 
در کشورهای خود دســت می یابند، 
و این همان بیداری اســالمی اســت 
که همــواره از آن یــاد می کنیم... .« 
همچنین فرموده اند: »...خودآگاهی 
اسالمی، پدیده ای شگرف و معجزه  آسا 
در قلب دنیای اسالم آفریده است که 
قدرت هــای اســتکباری در برابر آن 

به شدت دچار مشکلند.«
براســاس آنچه رهبــر معظم انقالب 
در بیانات خویــش تأکید فرموده اند، 
رشد تمدن نوین اســالمی همزمان 
با تزلــزل مکاتــب غربــی لیبرالی 
و کمونیســتی در حالــی پیش رفته 
است که دشمنان اسالم همواره سعی 
در ضربــه زدن به پایه هــای بیداری 
اســالمی، عناصر سیاست و معنویت 
و مظاهر حاکمیت سیاســی اسالمی 
داشته اند. البته که آنها در این اهداف 
خــود موفــق نبوده انــد و در مقابل 
گرایش های زیادی به اندیشه، سلوک 
و تمدن اســالمی در جهان در حال 
افزایش اســت. البته تزلزل مکاتب و 
سلوک غربی را اندیشــمندان غربی 
نیز بیــان کرده اند. ایــن تزلزل که با 
احساس انزجار مردمان جوامع غربی 
از رویه های سرمایه داری همراه است، 
باعث افول و تضعیف جوامع غربی نیز 
شده اســت. در این زمینه فرانسیس 
فوکویامــا، تحلیلگــر آمریکایــی 
همزمان با پس گرفتــن نظریه پایان 
تاریخ خود- که مســتقیم به عظمت 
و سروری لیبرالیســم بر تمامی دنیا 
تأکید می کــرد- در کتــاب »نظم و 
زوال سیاســی« به طور صریح، افول 
لیبرالیسم و درماندگی جوامع غربی 
را توضیح می دهــد. درحالی که هیچ 
جایگزینی برای این مکتب فرومانده 
پیشــنهاد نمی دهــد و در نهایــت 

زوال کشــورهای غربی را به تصویر 
می کشد. این مســئله در حالی است 
که شواهد امر در جوامع غربی نشان 
می دهد که زمینه نوشکوفایی به نفع 
تمدن اسالمی اســت و دیگر مکاتب 
لیبرالی یا کمونیستی پاسخگوی نیاز 
مردمی نیســتند که تشنه معنویت و 
سازندگی درونی شده اند. بدیهی است 
که نشــانه های این زوال و فروپاشی 
از مدت ها پیش قابل پــردازش بوده 
اســت. به اعتقاد جعفر قنادباشــی، 
تحلیلگر مســائل سیاسی، کمونیسم 
مدت ها پیش از بیــن رفته و صدای 
خرد شــدن اســتخوان آن مدت ها 
پیش شنیده شده اســت. نشانه های 
زوال لیبرالیسم نیز در صحنه جهانی 
قابل احساس است. وی به همشهری 
گفت: »اصلی ترین نشــانه این زوال 
نیز رویگردانی نخبگان و دانشــگاه ها 
در ســطح جهان ســوم نســبت به 
رویکردهــای این مکتب اســت. در 
واقع هیچ عالقه منــدی به دو مکتب 
کمونیســتی و لیبرالیســتی وجود 

ندارد؛ چــرا که شــعارهای فریبنده 
آنهــا دیگر جذابیت کافــی و وافی را 

دارا نیست.« 

بازگشت به خویشتن خویش
امــروز در حالــی زوال مکاتب غربی 
را شــاهد هســتیم که بســیاری از 
کشــورهای دنیا در ترســیم کالبد 
سیاســی خود، از نظام های سیاسی 
غربی الهام گرفته اند و در حالی هنوز 
این منش و شــیوه حکمرانی وجود 
دارد که تمایلی به باورها و ارزش های 
غربی و مکاتب متبوع آنها وجود ندارد. 
قنادباشی نیز با اشاره به اینکه شاکله 
نظام های سیاسی بسیاری از کشورها 
از غرب کپی برداری شــده اســت بر 
این اعتقاد اســت که »بــا وجود این، 
گرایش های به این مکتب اندک شده و 
تمایلی به کاربست اندیشه های آن در 
جوامع و دولت های دیگر جود ندارد. 
از نگاهی دیگر، مکاتــب غربی دیگر 
جوابگــوی نیازهای واقعــی مردمان 

دیگر جوامع نیستند.«

زوال فراگیر
آنچه بــر بی رغبتی مردمــان دیگر 
کشــورها به مکاتب غربی می افزاید 
نارضایتی مردم جوامع سرمایه داری 
از مرام لیبرالیسم اســت. قنادباشی 
در این زمینه معتقد است که »غرب 
در عرصه های اجتماعــی و فرهنگی 
دچار زوال نهادینه شــده اســت؛ از 
این رو کشــورهای دیگر به این نتیجه 
رســیده اند که این مکتــب برای آنها 
کارساز نیســت و رســیدن به نوعی 
»خودیســم« می تواند مؤثرتر باشد. 
در واقع زوال اندیشــه و رویکردهای 
لیبرالیســتی در حالی در بخش های 
سیاســی، حقوقی و اجتماعی دیده 
می شــود کــه نارضایتــی مردمان 
کشورهای غربی از نظام سرمایه داری 
نیز بــه این مســئله دامــن می زند، 
درحالی کــه اســالم و گرایش های 
اسالمی بیشتر خواهان دارد تا جایی 
که شــاهد هســتیم امروز بیشترین 
مخالفان زندانی در غرب گرایش های 
اسالمی دارند. این نشــان از اهمیت 

تمایل به اســالم و مکتب اسالم دارد 
که بر فرهنگ و مکاتــب غربی غلبه 

کرده است.«

رشد افکار و گرایش های 
عدالتخواهانه اسالمی

فرانسیس فوکویاما، اندیشمند غربی 
بر این اعتقاد است که درصورت زوال 
قطعی لیبرالیسم و انزجار ممتد از نظام 
سرمایه داری، تمایل به افکار کمونیستی 
بیشتر می شود. وی بر این اعتقاد است 
که تمایالت برابری خواهانه در نهایت 
ممکن است به بازتولید افکار مارکس 
منجر شــود. این عقیده فوکویاما در 
حالی در زمینه »کمونیسم پنداری« 
مطرح می شــود که ایــن مکتب نیز 
جذابیتی برای مردمــان عصر حاضر 
ندارد. در مقابل، اندیشه های اسالمی 
و بارقه هــای آن در قالــب رویکــرد 
عدالتخواهی و انزجار از فرهنگ لیبرالی 
جاذبه بســیاری برای انسان های عصر 
حاضر دارد. قنادباشــی در این زمینه 
معتقد است که »به دلیل خستگی قشر 
زجرکشیده از نظام سرمایه داری، تمایل 
به افکار عدالتخواهانه و برابری جویانه 
افزایش یافته اســت. با این تفاوت که 
این گرایش دیگر کمونیســم نخواهد 
بود؛ چرا که اینگونــه مکاتب امتحان 
خود را پــس داده انــد. در واقع پس از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آنچه 
از مظاهر کمونیســم باقی ماند، دیگر 
جذابیتی نداشــت و حتی قشر نخبه و 
دانشــگاهی نیز به این مکتب تمایلی 
نداشتند. در مقابل اندیشه های اسالمی، 
برای اقشــار مختلف ازجمله نخبگان 
دارای جاذبه ای است که خألهای آنها 

را تامین می کند.« 
وی با اشــاره به 2ســویه اندیشه های 
وارداتــی و بومــی و نــاب گفــت: 
»اندیشه های کمونیستی و لیبرالیستی 
وارداتی هستند و اندیشه تمدن نوین 
اسالمی برگرفته از الگوی ناب اسالمی 
است. این اندیشــه در تکامل با الگوی 
سازگار و پرتقاضایی اســت که البته 
می تواند تجلی تمدن نوین اسالمی نیز 
باشد. ضمن اینکه این اندیشه جذابیت 
زیادی دارد و جامعه نخبگانی جهانی 
نیز تمایــل زیادی به تمــدن پژوهی 
اســالمی دارند. همین روند را باید با 
زوال اندیشــه های غربی قیاس کنیم. 
آن زمان خواهیم دید که آنچه در مورد 
رشد تمدن نوین اسالمی بیان می شود 

شواهد عینی و پایداری دارد.«
با توجه بــه تحلیل های بــاال می توان 
اینگونه نتیجه گرفــت که همانطور که 
رهبر معظم انقــالب بارها بــر زوال و 
نابودی مکاتب غربی تأکید فرموده اند، 
نشــانه های این زوال در ابعاد سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و جامعه شــناختی 
قابل تفسیر اســت. در مقابل، این نور 
اسالم و تمدن اسالمی است که انسان ها 
را روزبه روز بیدارتر می کند و خستگی 
جان های ناشی از سیطره نظام در حال 
فروپاشی سرمایه داری را جانی دوباره 

می بخشد.

زوال غرب در عرصه های اجتماعی و فرهنگی 
جامعه نخبگانی به جای تمرکز بر مکاتب غربی، تمایل زیادی به تمدن پژوهی اسالمی دارد

سخنگوی شورای نگهبان:

ایرادات قانون انتخابات مجلس هنوز برطرف نشده است 
سخنگوی شورای نگهبان از دولت و مجلس خواست تا در 

گزارش 2
تهیه طرح ها و تصویب قوانین، نسبت به استفاده از واژگان 
فارسی، دقت داشته باشند. به گزارش همشهری، هادی 
طحان نظیف در نشست خبری آخرین مصوبات دولت و مجلس شامل ۹طرح 
و الیحه و 2اساسنامه و ۳۵پاسخ به استعالمات ارسالی از دیوان عدالت اداری 

را تشریح کرد.
وی ادامه داد: دولت در تهیه لوایح و مجلس هم در تهیه طرح ها و تصویب 
قوانین، باید نسبت به استفاده از واژگان فارسی دقت داشته باشند، در غیر 
این صورت شورای نگهبان طبق قانون موظف است مصوباتی را که در آنها از 
واژگان غیرفارسی استفاده شده، اعاده کند. وی افزود: یکی از طرح ها، طرح 
اصالح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت بود که در ۸جلسه در 
شورای نگهبان بررسی شد و چهارشنبه هفته گذشته به پایان رسید و متن 
نهایی در حال نگارش است و طی روزهای آینده به مجلس ارسال خواهد شد.

وی گفت: در یک ســال گذشــته، ۶۰مصوبه ارســالی مجلس در قالب 
۱۳7جلسه شورای نگهبان بررسی شد که براساس آن ۱۴مصوبه در مرحله 
اول تأیید و 2۱مصوبه در مراحل بعد تصویب شد. عالوه بر این، 2۵مصوبه 
نیز در حال اصالح است. به گفته طحان نظیف، در این مدت ۱۱ اساسنامه 
به شورای نگهبان ارسال شده که ۹ اساسنامه تأیید و به 2 اساسنامه ایراد 
وارد شده است. ســخنگوی شــورای نگهبان افزود: در یک سال گذشته، 
۱7۴ نامه از دیوان عدالت اداری دریافت کردیم که از ســوی فقهای شورا 

بررسی شده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اصالح قانون انتخابات مجلس، گفت: این سؤال 
را از مجلس بپرسید. درباره اصالح قانون انتخابات مجلس، آخرین بار شورای 
نگهبان در سال۹۸ اظهارنظر و نسبت به متن اشکاالتی مطرح کرد و بعد از 
آن مجلس هنوز اصالحی نسبت به متن انجام نداده است. منتظریم اگر متنی 

جهت اظهارنظر به شورا فرستادند، آن را بررسی کنیم.
طحان نظیف در پاسخ به سؤالی درخصوص موضع شورای نگهبان درباره 

نقش نمایندگان در انتصابات با توجه به دیدگاه رهبر انقالب گفت: تاکنون 
نسبت به این موضوع چندین بار صحبت شــده و رهبر معظم انقالب هم 
تأکیداتی داشتند. صالحیت و وظایف مجلس براساس قانون مشخص است. 
این وجهه را هم باید مورد توجه قرار دهیم کــه نظارت و پیگیری قوانین 
دخالت در انتصابات نیست. مجلس این حق را دارد که قوانین وضع شده را 
پیگیری کند که در این مورد هم پیش بینی در قانون صورت گرفته است. ما 
همینطور که بر عدم دخالت تأکید می کنیم، باید بر بحث نظارت هم توجه 

داشته باشیم.
وی در پاســخ به ســؤالی درباره ماهیت ادغــام یا تفکیــک وزارتخانه ها 
گفت: در مــورد ادغــام وزارتخانه هــا مــا ورود نمی کنیم؛ زیرا اساســا 
در صالحیت ما نیســت و شــورا صرفــا مصوبات ارســالی را براســاس 
موازین شــرع و قانون بررســی می کند. ما وارد بحث هــای محتوایی و 
کارشناســی نمی شــویم و نخبــگان و کارشناســان باید ایــن بحث ها 
 را دنبــال کننــد و این موضــوع در صالحیــت دولت و مجلس اســت.

وی افزود: وظایف و صالحیت های مجلس براســاس قانون مشخص است 
که شامل قانونگذاری و نظارت است؛ البته وظیفه نظارت و پیگیری 

امور، به معنای دخالت در امور اجرا نیست و در عین حال، پیگیری 
و نظارت بر قوانین وضع شده هم نباید دخالت تلقی شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره نقاط ضعف 
این نهاد گفت: ارزیابی عملکرد شورای نگهبان برعهده مردم، 

نخبگان و رسانه هاست. ما در شورای نگهبان اقدامات 
زیادی انجام می دهیم. مثال در بررســی مصوبات 
جلسات متعددی با نخبگان، دســتگاه ها و افراد 
مختلف داریم و فکر می کنــم در این جهت باید 

اطالع رسانی بیشتری داشته باشیم.
وی درباره مصوبه ســاماندهی ثبت نام ها گفت: 
مصوبه برای وزارت کشور الزم االجرا بوده و هست 

البته دولت قبل به مصوبه عمل نکرد و مبنای عمل ما در شورای نگهبان 
همین مصوبه بوده و هست. اگرچه دولت قبل این مصوبه را اجرا نکرد اما 
ما طبق آمار و ارقام معتقدیم که این مصوبه اثر خودش را گذاشت و تعداد 

ثبت نام  ها کاهش یافت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاســخ به سؤالی درخصوص طرح افزایش 
تعداد نمایندگان مجلس نیز گفت: تاکنون یک بار این کار انجام شــده 
و آن هم از طریق الیحه بــوده و رویه دیگری هم در ایــن رابطه نداریم. 
موضوع هنوز تصویب نشده که شورای نگهبان اظهارنظر کند. تاکنون در 
شورای نگهبان بحثی در این خصوص نداشته ایم و باید تصویب شود و بعد 
نسبت به آن اظهارنظر می شــود. طحان نظیف در پاسخ به سؤالی درباره 
اظهارنظر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه 
برخی اعضای شــورای نگهبان به دلیل کهولت ســن در جلسات حضور 
پیدا نمی کنند، گفت: باید عرض کنم همه اعضای شورای نگهبان عضو 
مجمع نیستند و تنها فقها عضو هستند. گاهی همزمانی جلسات مجمع 
تشخیص با جلسات شورای نگهبان موجب شده تا اعضای شورا نتوانند 
در جلسات مجمع حضور داشته باشــند اما باید اعالم کنم که جلسات 
شورای نگهبان همواره با حضور همه اعضا تشکیل می شود و به ندرت 
پیش می آید که حتی یک نفر از اعضا در جلسات غیبت داشته باشد. 
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که چرا در سامانه 
نظرات شــورای نگهبان مشروح مذاکرات منتشــر نشده است؟ 
گفت: انتشار مشــروح مذاکرات فرایندی را می طلبد؛ 
پیاده ســازی و مطابقت زمان می برد و ما همزمان در 
حال انتشار مشروح مذاکرات سال های قبل هستیم. 
همچنین دوستان ما در حال انتشار استدالل ها 
هســتند و برای مثال اگــر درخصوص بحث 
شفافیت قوا همین حاال به ســامانه مراجعه 

کنید، استدالل ها را خواهید دید.

صفیه رضاییگزارش
روزنامه نگار

شاهکار تمدن غرب )10(

اشغال سراسری سرزمین 
سرخپوستان

هر چند کلمب آغازگر لشکرکشــی به قاره سرخپوستان 
بود اما پایان بخش آن نبود و پس از وی نظامیانی سردمدار 
غارتگری این سرزمین بودند که گوی سبقت را در پستی 
و رذالت از وی ربودند و از شــمال تا جنوب قاره آمریکا را 
به اشــغال خود درآوردند! »آمریگو وسپوچی«، »واسکو 
نونیس د بالبوآ«، »هرناندو کورتز« و» فرانسیسکو پیزارو«، 
ازجمله این افراد بودند که جنایات بسیاری از آنان در تاریخ 

ثبت شده است.
اســپانیایی ها، به مدت ۳ قرن جلوی حرکــت تاریخ را در 
آمریکای التین گرفتند، به طوری که تمّدن های این مناطق 
به کلی نابود شده و صاحبان آن قتل عام شدند. دوران فتح 
آمریکای التین و کارائیبـ  در حدود ســال های ۱۴۹2تا 
۱۵7۰- دورانی حاکی از ســر به نیســت کردن تمامی 
مردمان مختلف به صورت سازمان یافته و عمدی با شکنجه 
بی رحمانه است. این برنامه، شــامل به بردگی کشاندن، 
ســرکوب فرهنگ، تاریخ و زبان های آن مردمان است. در 
آمریکای جنوبی، تهاجم نظامی و فرهنگی اسپانیا به مدت 
۳ قرن با سرکوب، کشتار و نابودی بومیان منطقه توأم بود. 
همچنین تسلط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اروپایی ها و 

مسیحیان نیز در این منطقه مشهود بود.
دکتر همایون الهی در کتاب »شناخت ماهیت و عملکرد 
امپریالیسم« می نویسد: بین ســال های ۱۵2۱تا ۱۶۶۰، 
دولت اسپانیا 2۰۰تن طال و ۱۸۰۰تن نقره از قاره آمریکا 
غارت کرد. حجم زیاد طال و نقره غارت شده، اروپا را خیره 
کرد و اسپانیا را به بزرگ ترین دولت مقتدر اروپا مبّدل کرد. 
این گنجینه، البته از اسپانیا به سایر نقاط اروپا هم راه یافت 
و موجب افزایش قدرت مالی آنها شد؛ درحالی که کشورهای 
غارت شــده که دارای تمّدن عالی و سیســتم اقتصادی 
هماهنگ بودند، به کلّی درهم شکستند و فقر و بدبختی و 
به دنبال آن مرگ و نابودی گریبانگیرشان شد؛ چنان که تا 
به امروز نتوانســته اند به وضع عادی خود بازگردند. دوران 
هجوم اسپانیایی ها به آمریکا و به خصوص لشکرکشی کلمب 
به دریای کارائیب، شاید بیشــترین تحّدی به حقوق زنان 
شده باشد. از نگاه استعمارگران، زن از هیچ اعتبار و جایگاه 
انسانی برخوردار نبوده و به مثابه کاال به آن می نگریستند.

در این دوران جزایر هیســپانیوال )هائیتی – دومینیکن(، 
مجمع الجزایر پورتوریکو در شمال شرقی منطقه کارائیب، 
ایاالت و ســرزمین های غربــی آمریکا، کوبــا، مکزیک، 
گواتماال، هندوراس، نیکاراگوئه، السالوادور، پاناما، ونزوئال، 
کلمبیا، اکوادور، پرو، بولیوی، آرژانتین، شــیلی، سالیان 
متمادی تحت ســیطره اســتعمارگران اســپانیایی قرار 

داشته است.

انتقاد از مواضع ضد حقوق بشری 
گزارشگر حقوق بشر

دبیر ستاد حقوق بشر کشــورمان ایران از حمایت گزارشگر 
ویژه حقوق بشر ســازمان ملل در امور ایران از حکم دادگاه 

سوئد علیه حمید نوری انتقاد کرد.
کاظم غریب آبادی، درتوییتی نوشــت: بسیار تأسف برانگیز 
است که جاوید رحمان به جای اعتراض به مقامات سوئدی 
و پاسخگو کردن آنها در برابر نقض های گسترده حقوق بشر 
بنیادین قربانی )نوری(، به صورت علنی از بازداشت خودسرانه 

و دادگاه نمایشی این شهروند ایرانی حمایت می کند.
وی ادامه داده اســت: بیانیه مطبوعاتــی جاوید رحمان در 
حمایت از یک بی عدالتی فاحش، نشانه دیگری از تمایل ذاتی 
او به سوءاستفاده از ماموریتش که با حمایت انگلیس ایجاد 
شده اســت، برای یک کمپین بزرگ نمایی جهت خرسند  
کردن معاندان ایران، به قیمت قربانی کردن اصول بنیادین 

حقوق بشراست.

سیستم حقوقی سوئد صالحیت قضایی ندارد
سفیر ایران در ســوئد نیز در واکنش به صدور حکم دستگاه 
قضایی سوئد علیه حمید نوری تأکید کرد سیستم حقوقی 
سوئد صالحیت رســیدگی به پرونده مرتبط با حمید نوری 

را ندارد.
احمد معصومی فر، درپاســخ به روزنامه اکسپرســن درباره 
حکم صادره از سوی دادگاه استکهلم علیه حمید نوری که 
براساس آن به حبس ابد محکوم شده است، تأکید کرد که 
این حکم خصمانه بوده و در حمایت از تروریسم صادر شده 
و نظام حقوقی سوئد اساسی ترین اصول حقوق بین الملل را 

زیر پا گذاشته است.
وی با تأکید بر سیاسی و غیرقابل قبول بودن حکم صادر شده 
افزود: سیستم حقوقی سوئد صالحیت رسیدگی به پرونده 
مذکور را ندارد، زیرا اعمال صالحیت بین المللی به وجود جرم 
بین المللی بستگی دارد. هیچ یک از وکالی پرونده یا وکالی 

بین المللی در این مورد به جرم بین المللی اعتقاد ندارند.
معصومی فر با بیان اینکه چگونه سیســتم حقوقی ســوئد 
اساسی ترین اصول حقوق بین الملل را نقض کرده، گفت: با 
توجه به تحقیقات کاماًل یکجانبه دادستان، عدم رسیدگی در 
محل مورد ادعای جنایت، عدم اجازه شهود متخصص معرفی 
شده توســط آقای نوری برای شهادت در دادگاه و تناقضات 
فراوان در شهادت شهود، عدم اعتبار قانونی این حکم را نشان 
می دهد. تمامی شــاهدانی که صدای آنها در دادگاه شنیده 
شد، از اعضای گروه منافقین هســتند که در ایران به عنوان 
تروریست شــناخته می شوند. این ســازمان قباًل در ایاالت 
متحده آمریکا، کانــادا و اتحادیه اروپا به عنوان تروریســت 

شناخته شده بودند.
این دیپلمات کشورمان در ادامه تأکید کرد: نمایندگان ایران 
پیش از این با دولت ســوئد تماس گرفته انــد تا بر ضرورت 
عدم تأثیرپذیری نظام حقوقی سوئد از رویکرد سیاسی تأکید 
کنند. عالوه بر این، ایران مداخله در امور ملی یا اقداماتی را که 
به حاکمیت، استقالل و منافع ملی خود آسیب می رساند، از 

سوی هیچ کشوری تحمل نمی کند. / ایسنا 

محمود عباس زاده مشکینی 
عضو کمیسیون امنیت ملی

کشــورهای توســعه یافته از انــرژی 
هســته ای اســتفاده می کنند. از این رو 
آنهــا نمی توانند ایــران را محــدود کنند 
چراکــه انــرژی هســته ای پیشــران در 
همــه حوزه هاســت؛ بنابرایــن تهدیــد 
اقدام غیرمؤثری است که آمریکایی ها 
همیشه  انجام می دهند ومی داننداین 

رفتارها تأثیری برما ندارد./ خانه ملت

مجید ناصری نژاد
نماینده مجلس

از  بهره بــردن  بــا  نگهبــان  شــورای 
شــجاعت، بصیرت، ثبات و توانمندی 
توانســت برابــر بســیاری از توطئه هــا 
ایســتادگی  و نقشه دشــمنان را خنثی 
کنــد. البتــه در ایــن مــدت فشــارهای 
سنگینی هم علیه شورای نگهبان انجام 
شد ولی این شورا محکم بر اصول اولیه 
انقالب ایســتاد و درباره آن با هیچ فرد 

و گروه و جناحی معامله نکرد./ ایرنا

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی
عضو فراکسیون انقالب اسالمی

بایــد اســتفاده از سیســتم های مبتنی 
بــر هــوش مصنوعــی در صنایــع بزرگ 
و دولــت الکترونیــک در برنامــه هفتم 
توسعه مدنظر قرار گیرد.در این راستا 
وزارتخانه هاباید نگاه ویــژه ای به ایجاد 
زنجیره هوشمندسازی  زیرساخت های 

خود داشته باشند / مهر

دالیل تغییر معاون سیاسی 
وزیر کشور

احمد وحیدی، وزیر کشور در گفت وگویی در رابطه با 
علت تغییر محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی خود، 
گفت: دکتر خرمشــاد معاون سیاسی بنده به علت 
کسالتی که داشتند و تداوم آن، خود اصرار داشتند 
که انجام وظیفه در این مسئولیت سنگین برایشان 
عملی نیست. به همین علت انتخاب جدیدی انجام 
شد و دکتر غالمرضا به عنوان مسئول معاونت سیاسی 
انتخاب شدند. وی درخصوص محمدرضا غالمرضا 
معاون جدید سیاســی خود افزود: ایشان تجربیات 
گســترده ای در حوزه مسائل سیاســی دارند و در 
سال های گذشته مسئولیت های مختلفی را در سطح 
معاون وزیر داشــته اند. همچنین هم نفس با سردار 
شهید ســلیمانی بوده اند؛ بنابراین هم ظرفیت های 
شخصی ایشان و هم تجربیات مدیریتی و عملیاتی 
ایشان گران سنگ و خوب است. وزیر کشور در ادامه 
با اشاره به هجمه رسانه های معاند درخصوص تغییر 
معاون سیاسی وزیر کشور این رویه را در کار وزارت 
کشــور بی اهمیت دانســت و بیان کرد: رسانه های 
خارجی همــواره انتخاب یک فــرد مثبت و مفید و 
توانمند در مسئولیت های سنگین را برنمی تابند و 
انتقاد می کنند. هرچند این رویه جدید نیست و برای 
ما ارزشی ندارد. چرا که معلوم است که آنها به دنبال 
فهم عمیق از مسائل و انتخاب هاي مسئوالن نیستند. 
وحیدی افــزود: آنها تالش می کنند هــر چیزی را 
به عنوان یک دســتمایه برای تبلیغ علیه نظام قرار 

دهند که بسیار کم ارزش و بی اهمیت است. / مهر

نقل قول خبر

خبر 

حقوق بشر

سیاسی

محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر مسائل سیاسییادداشت

هژمونی آمریکا در حال فروپاشی است
روح اهلل مدبر، کارشناس مسائل سیاســی با اشاره به فرمایشات 
رهبر معظــم انقالب مبنی بر راهبردی شــدن روابــط ایران و 
روســیه، گفت: متأسفانه دولت گذشته، سیاســت را بر مبنای 
توجه به همسایگان به ویژه روسیه قرار نداد؛ این درحالی است 
که سیاست خارجی دولت فعلی بر مبنای دیپلماسی متوازن و 
اصول همسایگی تدوین شده است.وی با اشاره به سقوط هژمونی 
آمریکا، افزود: ائتالف جدیدی در جهان برای فروپاشــی نظام 
تک قطبی ایجاد شده و قطبی جدید در حال شکل گیری است که 
ایران و روسیه یکی از ارکان آن است. مدبر سفر پوتین به تهران 
را در تقویت بعد ائتالف امنیتی این دو کشور مؤثر خواند و گفت: 
در سفری که سرلشکر باقری، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح 
به مسکو داشــت، این موضوع مطرح و همچنین چند رزمایش 
مشترک بین ایران، روسیه و چین در خلیج فارس و دریای عمان 
صورت گرفت و همچنین به زودی مانور مشترک دریایی ایران و 
روسیه در دریای کارائیب و اقیانوس اطلس در مرزهای ونزوئال 
صورت می گیرد که این خود نشان دهنده آن است که اگر آمریکا 
بخواهد در نزدیکی مرزهای ایران مسئله ناتوی عربی یا امثال آن 
را مطرح کند، جمهوری اسالمی نیز حضور خود را در مرزهای 
آمریکا در کنار روسیه، تقویت خواهد کرد. وی با اشاره به سیاست  
ایران در مســئله اوکراین، تصریح کرد: بحران اوکراین حاصل 
سیاست ها، شــیطنت ها و ماجراجویی های آمریکا و همچنین 
گسترش ناتو به شرق است. پیشنهاد عضویت ایران در بریکس، 
این پیمان نوظهور اقتصادی، از طــرف روس ها بوده و علت این 
نزدیکی با روسیه ما را در ردیف شرکای هم قرار داده است. علت 
مورد تخریب و حاشیه قرار گرفتن روابط روسیه و ایران این است 
که توسعه مناسبات این دوکشــور در راستای منافع ملی ایران 
پیش می رود که همین مسئله غرب و آمریکا را به شدت نگران 
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