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  حقوق بشر غربی و چند نکته     روز حرف ▼

در روزهاي اخیر چند تحول سیاسی مـرتبط بـا حقـوق    

 حقوق شوراي ربستان سعودي عضوع -یک بشر اتفاق افتاد:

مریکا آوزیر خارجه  ،کري -دو متحد شد. ملل سازمان بشر

 سخنرانیدر  در شوراي امور جهانی شیکاگوچهار روز پیش 

یم سیا در برانـدازي  خود ضمن اذعان صریح به نقش مستق

هاي جدید، از جمله دولت مصدق، ایران را به اعمال تحریم

در پـی سـفر    -هسـ  کـرد. هاي حقوق بشري تهدیـد  تحریم

موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپـا بـه ایـران،    

  موضوع ایجاد دفتر حقوق بشري در تهران مطرح شد.

ر بـه  به درستی یکی از اتهاماتی که در مسئله حقوق بش

اي بـراي آن  کننـده شود و هنـوز پاسـخ قـانع   غرب وارد می

ــه و سراســر   دریافــت نشــده، اعمــال اســتانداردهاي دوگان

. واقعیـت ایـن   اسـت پارادوکسیکال در موضوع حقوق بشـر  

است که علم حقوق بشـر بـه عنـوان صـنعتی پـر سـود را       

قـوق  حین نقـض  کشند کـه بیشـتر  کشورهایی به دوش می

شوند. آمریکا با حمایـت از  را مرتکب می کشورهاها و انسان

گنـاه را در تحـوالت   ها انسان بـی هاي تکفیري میلیونگروه

منطقه به خاك و خون کشیده، یا از زندگی راحت محـروم  

نظر از برخورد غیـر انسـانی بـا    ها صرفکرده است. اروپایی

آوارگـان سـوري کـه خـود      بادوم و سوم خود،  اتباع درجه

انـد رفتارهـاي قـرون    سهم زیادي در آوارگـی آنهـا داشـته   

  کنند.وسطایی می

هـاي بیـدار   انتقادات فراوان و اعتـراض وجـدان   با وجود

نهـاد، ارسـال و فـروش    هـاي مـردم  جامعه بشري و سازمان

دارد و  ادامه همچنان سعودي عربستان بهتسلیحات مرگبار 

به آمریکایی  هايو موشک هابمب ازشماري وزانه تعداد بیر

دفـاع و مظلـوم   ائتالف سعودي بر سر غیرنظامیان بیدست 

 –حکـام سـعودي    	آنکـه  	بـارتر تأسـف ؛ آیـد یمن فرود می

 از حمایت با خود را سوزيآدم و	کشتار صهیونیستی پاداش

 متحد ملل سازمان بشر حقوق شوراي عربستان در عضویت

  دارند.می دریافت

دهد که نباید ها نشان میتجربه رفتارهاي سیاسی غربی

بود. آنها بین دیه اروپا خوشبه بازگشایی دفتر از سوي اتحا

برخـی اتهامـات،    در بستر این دفتر، ضمن جعل سند براي

آوري اطالعات از داخـل و  دست به اقدامات امنیتی و جمع

  هاي سیاسی و فرهنگی نیز خواهند زد.  سوءاستفاده
  

  

  بازگشت انتخاباتی                     روز گزارش▼

بهترین  طلب،هاي اصالحبه صفحه اول روزنامه ی رفسنجانیبازگشت انتخاباتی هاشم

امه ندگی با روزنباره مصاحبه پدر معنوي حزب کارگزاران سازتوان درتیتري است که می

ه بو حمایت در آن به جد از دولت حسن روحانی که  اياعتماد انتخاب کرد! مصاحبه

ی ر ادعایکه رئیس دولت سازندگی د ايشود، مصاحبهنگهبان خرده گرفته میشوراي 

ف نیز آن را جواد ظریوحانی و محمدرسد حتی شخص حسن رعجیب که بعید به نظر می

مرحله اجرا  به ،درصد از آنچه در برجام به نفع ما بود 90« :گویدمی ،باور داشته باشند

ضوع تکرار این مو ،آید و آنبه چشم میتري اما در این مصاحبه نکته مهم؛ »است درآمده

گوید: دولت دوازدهم را هم تشکیل خواهد داد، چنانچه می حسن روحانی قطعاً ست کها

 بیاید، میدان به تواندمی که کاندیدایی هر از روحانی آقاي وضع االن که است این من نظر«

 خود انتخاب از دادند، يرأ روحانی آقاي به که کسانی اکثر. بینممی گونهاین من. است بهتر

 بود نیامده جمهوريریاست میدان در رقابت براي آن از قبل تا روحانی آقاي. هستند راضی

 کردند، رد رام که زمانی چون. کرد تبلیغ کوتاهی مدت براي هم آن بار،نخستین براي و

 شانيرأ سر بر همه االن شرایط، آن با. گرفت اوج روز چند ظرف و شدند جدي ایشان

 ها،مدیریت طلب،اصالح معتدل، جریان از حزبی نیروهاي دادند، يرأ که آنهایی. مانندمی

 کامالً ایشان يرأ نظرم به. دارند شرایط از درستی هايتحلیل که ندبود کسانی و نخبگان

  » .است شده تضمین

هاي معتبر د که نظرسنجیحالی مطرح می شو در شده براي حسن روحانیقید تضمین

ون ر دردتی دهند و بسیاري از کارشناسان، ححسن روحانی خبر می فراوانی از سقوط رأي

جمهور ولین رئیساتمال آنکه حسن روحانی اح ،گویندطلبان میدولت و اردوگاه اصالح

قاي آارد که دجاي سؤال و تأمل فراوان  با این تفاسیر ؛است یادزبسیار  ،ساله باشد چهار

ی جمالتبیه ش ؛ سخنانی کهکندتکرار میانگیز را ائبههاشمی بر چه اساسی این سخنان ش

  تکرار شده بود.زبان اهل فتنه ا از بارهنیز  88 است که پیش از فتنه
  

 

   نشده افتتاح بیمارستان در »هاشمی مهدي« حضور پرده پشت  ویژه برخ ▼

به دالیل مفاسد  هاشمی مهدي میزبان اوین زندان که است روز 50 و سال یک حدود

 از مختلف هايبهانهبه  مدت این در وي است؛ اقتصادي، ارتشا و اقدام علیه امنیت ملی

 هايرسانه برخی ،گذشته روزهاي طی .است رفته مرخصی به بارها پزشکی امورات جمله

 فرزند مجدد مرخصی از تصویري انتشار با رفسنجانی اشمیه به نزدیک و طلباصالح

 دادند. خبر ،اندخوانده استخوان و مفصل هايبیماري آنچه بهانه به رفسنجانیهاشمی

 جاي به وي که است شده مرخص زندان از بیماري یک بهانه به حالی در هاشمی مهدي

 افتتاح هنوز که شده اعزام ارستانیبیم به درمان براي تخصصیفوق بیمارستان در حضور

 دانشگاه به متعلق احداث دست در بیمارستان این که است آن توجه قابل نکته !است نشده

 مهدي پنهان هايمالقات مستمر محل مکان این گویاکه است  فرهیختگان آن نام و آزاد

 دانشگاه پزشکیعلوم معاون ،ابطحی سیدعلیگفتنی است  .درمان محل نه است، هاشمی

 دانشگاه فرهیختگان بیمارستان نرسیدن برداريبهرهبه  تأیید با زمینه همین درنیز  آزاد

 رسیدن با امیدواریم هستیم، فرهیختگان بیمارستان تجهیز حال در فعالً: گفت آزاد،

  .شود اندازيراه بیمارستان نوروز عید از پیش تجهیزات



  اخبار ▼

 دعوت به اعتصاب عمومی در عربستان

دید عربستان براي اجراي سیاست ریاضت اقتصادي در این کشور و از تصمیمات ج سپ

عتصاب و عصیان مدنی تحت فشار قرار گرفتن مردم، صداهایی از داخل عربستان مبنی بر ا

تصمیمات ها معتقدند عربستانی ،گزارش داد »ي الیومرأ«پایگاه خبري . درسبه گوش می

 د؛گذارها تأثیر بد میردم همخوانی ندارد و بر زندگی آنهاي مخواستهرهبران این کشور با 

با ساخت هشتگ ها عربستانی این، اساسبر . ها تغییر کندباید این سیاست به همین دلیل

هاي اجتماعی خواستار اعتصاب عمومی شدند و این در شبکه »االحد_یوم_الشعب_اضراب«

 ،شکبی. هاي اجتماعی رسیدبستان در شبکههاي برتر عرهشتگ به رتبه چهارم هشتگ

دعوت به اعتصاب و عصیان عمومی مسئوالن عربستان را با چالشی جدي رو به رو خواهد 

 داخل در را اقتصادي درحالی ریاضت سعودي عهدولی جانشین ،سلمانبنمحمد. کرد

هاي گزاف حمله به یمن و کمک همچنان بر هزینه که داده قرار کار دستور در عربستان

هایی مانند همچنین ولخرجی و هریستی در عراق و سوریه ادامه دادوهاي ترمالی به گروه

  را رها نکرده است. خودش براي دالريد میلیار نیم تفریحی قایقخرید 
 

  رژیم صهیونیستی براي بد خبر

 به »عون میشل« انتخاب احتمال به اشاره با »آحارونوت یدیعوت« صهیونیستی نامهروز

 ]رژیم صهیونیستی[ اسرائیل براي بدي خبر این :است نوشته ،لبنان جمهوريسمت ریاست

 عون اگر :است آمده گزارش این در .دارد اهللاحزب با نزدیکی روابط که چرا است؛

 روابط داراي که مداريسیاست البته و نظامی سابق فرمانده این شود، لبنان جمهوررئیس

 افزون بر و خواهد داشت را وزرا سایر و وزیرنخست انتخاب اختیار ،است ايخوب و گسترده

آحارونوت در  یدیعوت .کرد خواهد تبیین را کشور کلی هايسیاست ،موضوعات این تمامی

 لبنان در را خود پاي جاي ایرانجمهور شود، اگر میشل عون رئیس است: آوردهدامه ا

 که موضوعی داشت، نخواهد را اهللاحزب سالح خلع ئتجر کسی و کندمی پیش از ترقوي

  .باشد کنندهنگران عربستان براي تواندمی
  

  هاآمریکایی بدعهديبه  ابتکاراقرار 

: گفت فرانسه گو با خبرگزاريودر گفت زیست محیط سازمان رئیس ،معصومه ابتکار

 در ایران علیه آمریکا هايتحریم تداوم دلیل به ایران هايدارایی از زیادي بخش همچنان

 ايگلخانه گازهاي درصدي 12 کاهش برنامه دلیل همین به و است مسدود بانکی شبکه

 بازیست رئیس سازمان محیط رو خواهد شد.هبا کسري منابع مالی روب 2030 سال تا ایران

 ایران ايهسته کنندهمذاکره تیم غربی، طرف اینکهمبنی بر  ایران در هاییصحبت به اشاره

 در زیادي شواهدو  دارند دلیل شانهايگفته براي آنها: اظهار داشت است، داده فریب را

  .اندنکرده عمل خود تعهدات به هاآمریکایی دهدمی نشان که است دست
  

  انتخابات براي جمهورمعاون رئیسعجله 

 و زنان امور معاونت هايتالش گویا جمهوري ریاست انتخابات جدید دور به شدن نزدیک با

 در موالورديشهیندخت است.  شده آغاز انتخابات جدید دور براي هوريجمریاست خانواده

 »شوند جمهوريریاست کاندیداي توانندمی زنان« مانند ،مطالبی انتشار با خود خبري کانال

 در گاههیچ«: و گفته است کرده اشاره جمهوريریاست انتخابات در زنان حضور لزوم به

 رجل کلمه از قانون مقصود که نکردند اعالم نظارتی مقامات اخیر هايتانتخابا طول

 انتخابات در نویسیزنان با وجود نام هم گاههیچ البته ؛است »مرد« سیاسی

 کلی هايسیاست ابالغ با ،رسدمی نظر به. نداهنشد صالحیت یدتأی ،جمهوريریاست

  »...برداشت گام مسیر این در آینده در توانمی

  کوتاه اخبار ▼

 نهاد فرهنگی شوراي رئیس ،اکرمی سیدرضا 

 وزرایی تریان اینکه باید هرچه سریعب با جمهوريریاست

: گفت ،یابند تغییر ،نیستند چاالك و چابک دولت در که

 آقاي گفتم و زدم زادهنعمت آقاي پشت به بار یک من

 و خندید او اما ؛است بس را تو دیگر ابوالمشاغل رئیس

 که هستند هم دیگري وزراي اینکه بر کیدتأ وي با .رفت

 ،دانمنمی ،اندشده دارعهده که سمتی آن مناسب را آنها

 همه با رتبطم را اقتصادي مشکالت باید ما: کرد خاطرنشان

  !دولت فقط نه ،بدانیم ایران جمعیت نفر میلیون 80

 »هاآرتص« روزنامه نظامی تحلیلگر »هرئیل عاموس« 

 انزواي افزایش و باختري کرانه در اخیر تحوالت :کرد ماعال

 فلسطین خودگردان تشکیالت رئیس »عباس محمود«

 مرحله براي صهیونیستی رژیم ارتش که است از آن حاکی

 اسرائیل: کرد تصریح. وي شودمی آماده عباس از پس

 ریاست انتقال عملیات در و داردبرنمی عملی هايگام

 چند براي باید اما ؛کندنمی مداخله خودگردان تتشکیال

 شدید هايدرگیري آنها جمله از که باشد آماده سناریو

  . بود خواهد فلسطینیان میان

خود به  هاينیروهاي ارتش عراق در ادامه پیشروي 

سمت شهر موصل، در یکی از مراکز وابسته به داعش واقع 

را پیدا آمریکا  اختسي هاموشک» الشوره«در منطقه 

نیروهاي ارتش عراق پیش از این نیز در مناطق  .اندکرده

هاي داعش، تسلیحات آزاد شده از دست تروریست

کرده بودند و هواپیماهاي وابسته به ائتالف  آمریکایی پیدا

ها در استان ضد داعش آمریکا چندین بار به تروریست

  .االنبار تسلیحات فرستاده بودند

 ششم دور طلباصالح نماینده ،محمدرضایی محمد 

 شوراي سرئی ،عارف محمدرضا به اينامه طی مجلس

 حزبعضاي ا برخی انتخاب از طلباناصالح گذاريسیاست

 شوراي اعضاي عنوان به استان این در مشارکت منحله

: کرد و نوشت انتقاد کردستان طلباناصالح گذاريسیاست

 انتخابات در مردم منفى واکنش در چنین وضعیتی تداوم

 در طلباناصالح براى دیگرى شکست تجربه و رو پیش

  بود. خواهد ناپذیراجتناب کردستان

 تغییرات :گفت اسالمی انقالب ایثارگران جمعیت عضو 

 در که هاییوعده و هافرمانداري استانداري، در

 دارد، وجود کشور آینده به ناظر روحانی هايسخنرانی

 .است انتخاباتی فضاي به جمهوررئیس ورود دهندهنشان

 ندانچ روحانی شودمی موجب آنچه: اظهار داشت وي

 ،خن بگویدس خود جمهوريریاست آینده دوره از نتواند

 است. هایشوعده پوچ از آب درآمدن


