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خروج بزرگ ترين ناقض حقوق بشر
 از شوراي حقوق بشر

بامداد چهارش��نبه خبري مبني بر خروج امريكا از شوراي حقوق 
بش��ر س��ازمان ملل روي تلكس خبري همه خبرگزاري هاي دنيا 
گذاشته شد و دليل اين خروج، به صراحت در جهت حمايت از رژيم 

صهيونيستی بيان گرديد.
 البته موضوع خروج ترامپ از تعهدات بين المللي ديگر تبديل به يك 
قاعده شده است و اگر در طول يك ماه با چنين پديده هايی مواجه 
نشويم بايد حتماً بدانيم كه يك جاي كار در نظام بين الملل لنگ 
مي زند كه امريكا نتوانسته در آن ماه زير يك توافقنامه، معاهده يا 
قراردادی كه پيشتر اسالف او در كاخ سفيد آن را امضاكرده اند نزده 
و از آن خارج نش��ود. اين بار ظاهراً خروج از پيمان های بين المللي 
شتاب بيشتري به خود گرفته و از خروج ترامپ از برجام هنوز40 
روز نگذشته بود كه خبر خروج امريكا از شوراي حقوق بشر سازمان 

ملل مطرح شد. 
در چرايي خروج امريكا از شوراي حقوق بشر،  پامپئو وزير خارجه 
امريكا و نيكي هيلي نماينده امريكا در سازمان ملل كه با قرائت يك 
بيانيه رس��مي اين خروج را اعالم كردند، تلويحاً اش��اره به ناكامي 
در خارج كردن رژيم صهيونيس��تي از دس��تور كار شوراي حقوق 
بشر سازمان ملل متحد داش��تند. اين در حالي است كه پامپئو در 
شرايطي كه كشورش به حمايت از جنايتكاران بين المللي و روي 
كار آوردن ديكتاتورهاي مس��تبد در نقاط مختل��ف جهان متهم 
اس��ت و به تازگی با زنداني كردن مهاجران )نه مجرمان( در قفس، 
جنجالي تازه آفريده و مدعي اند كه دولت ترامپ خود را به محافظت 

از »آزادي خدادادي تمامي انسان ها« متعهد مي داند. 
اين دو مقام امريكايي در اين بيانيه با اين استدالل كه شوراي حقوق 
بشر، مدافعي ضعيف براي حقوق بشر است، دليل خروج خود از اين 
شورا را توجيه كردند. اينكه شوراي حقوق بشر يك نهاد ضعيف و 
بي مسئوليت در احقاق حقوق مظلومان جهان است و همواره تحت 
فشار هاي قدرت هايی همچون امريكا تاكنون چشم بر واقعيت هاي 
صحنه بين الملل بس��ته و نس��بت به كش��تار مظلومان فلسطين، 
سوريه ، عراق، يمن و... بي تفاوت بوده اس��ت و مستحق خروج يا 
هر چيز ديگر خواهد بود متفاوت اس��ت با رفتاري كه امريكايي ها 
چهارشنبه نسبت به اين شورا داشته اند. اتفاقاً امريكا اين شورا را در 
اعتراض به كاركرد ضعيف آن در بحران هاي جهاني و منطقه اي و 
كشتار انسان های بی گناه و سكوت در مقابل آنها ترك نكرده است، 
بلكه فقط و فقط به دليل قرار داشتن موضوع رژيم صهيونيستي به 
عنوان نقض كننده حقوق بشر در فلسطين و براي هميشه باز بودن 
پرونده آنها در اين شورا، اين مجموعه از سازمان ملل را ترك كرد. 
اين يعني بايد اين شورا همواره مي بايست در مقابل همه جنايات 
حقوق بشري صهيونيست ها و امريكايي ها سكوت اختيار مي كردند. 
وزير خارجه امريكا، بدون اشاره به جنايت هاي رژيم صهيونيستي 
در سال هاي گذشته مدعي شد »شوراي حقوق بشر، عليه اين رژيم 
جانبدارانه رفتار مي كند و سوگيری ادامه دار و عيان شوراي حقوق 
بشر عليه اسرائيل، غيرقابل كنترل است. اين شورا از زمان ايجاد، 
قطعنامه هاي بيشتري در محكوميت اسرائيل صادر كرده تا عليه 
مجموع كل كشورهاي ديگر. «. براي پاسخ به چرايي خروج امريكا 
از شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد مي توان به چند دليل اشاره 

كرد كه عبارتند از: 
1. تالش ترامپ براي خارج كردن اسرائيل از انزواي تاريخي

به نظر مي رسد يكي از مهم ترين داليل ترامپ براي دست زدن به 
خروج از شوراي حقوق بشر اين است كه اسرائيل را از انزواي تاريخي 
در مسئله حقوق بشر خارج كند. ترامپ به دنبال شناسايي اسرائيل 
به صورت بلندمدت با انجام پروژه يكپارچه س��ازی سياس��ت هاي 
امريكا و اس��رائيل نزد افكار عمومي اس��ت، به گونه اي كه ديگران 
تصور كنند اگر كس��ي مي خواهد احترام امريكا را داش��ته باشد، 
بايس��تي حتماً به همان ميزان براي اسرائيل نيز احترام بخرد. اين 
سياست يكپارچه سازی ابتدا با »معامله قرن«، تالش براي شناسايي 
اسرائيل به وسيله كشورهاي عربي شبيه عربستان و امارات، خروج 
امريكا از توافق هسته اي ايران عملي شد، سپس با انتقال سفارت 
امريكا از تل آويو به قدس عملياتي گرديد و نهايتاً با خروج از شوراي 
حقوق بشر سازمان ملل به عنوان يكي از مهم ترين اقدامات امريكا 

در حمايت و تالش براي شناسايي اسرائيل همراه شده است. 
2. عدم اعتقاد مقامات كاخ سفيد به حقوق بشر

دومين دليلي كه مي توان براي چرايي خروج امريكا از شوراي حقوق 
بشر سازمان ملل متحد برش��مرد، اين است كه ترامپ با اين اقدام 
در حال فرس��تادن اين پيام به كشورهاي جهان است كه امريكاي 
دوران ترامپ هيچ اعتقادي به حقوق بش��ر به عنوان مبناي رفتار 
امريكا با ساير كشورها در نظام بين الملل ندارد و كشورهاي ديگر 
نبايس��تي از امريكا انتظار اين را داشته باشند كه امريكا رفتارهاي 

خود را متناسب با موازين حقوق بشري تنظيم كند.
 اينكه در زمان قرائت بيانيه خروج امريكا از ش��وراي حقوق بش��ر 
سازمان ملل، نيكي هيلي نماينده امريكا، اين شورا را حامي ناقضان 
حقوق بشر و فاضالبي براي جانبداري هاي سياسي معرفي مي كند، 
نشان از يكجانبه گرايي مطلق امريكايي ها در شرايط فعلي و نظم 
جديدي است كه امريكايي ها و صهيونيست ها مايلند براي كشورها 
تعريف كنند. طبيعي اس��ت امريكايي كه يك س��ند رسمي مورد 
تأييد س��ازمان ملل مثل برجام را در كمتر از دو سال از توافق آن 
نمي تواند تحمل كند و از آن خارج مي ش��ود، از توافق آب و هوايي 
پاريس به بهانه اينكه با اجراي اين توافق امريكا از لحاظ اقتصادي 
متضرر خواهد شد، در اجالس جي 7، شش كشور صنعتي جهان را 
به بدترين شكل مورد تمسخر قرار می دهد، طبيعي است كه امروز 
چنين رژيمي از شوراي حقوق بش��ر و ديروز از مجموعه ديگر اين 
سازمان همچون يونسكو كه يك نهاد علمي – فرهنگي در سازمان 

ملل است، خارج مي شود. 
تعجب نبايد كرد فردا ترامپ با گسيل نيروهاي امنيتي خود مانع 
ورود دبير كل س��ازمان ملل به مقر اين س��ازمان ب��ه دليل وجود 
ساختمان سازمان ملل در خاك امريكا ش��ود. البته دبير كلي كه 
س��خنگويش با يك جمله كاماًل خنثي و بی معنا در مقابل خروج 
امريكا از شوراي حقوق بش��ر، مي گويد: » دبير كل بسيار ترجيح 
مي داد كه اياالت متحده در ش��وراي حقوق بش��ر باقي مي ماند«، 
همان بهتر كه از همين ف��ردا ترامپ مانع ورودش به س��اختمان 
سازمان ملل شود. شايد از اين رهگذر نظم جهان منظم تر گردد و 

ملت ها خودشان بتوانند حقوق از دست رفته خود را اعاده كنند.
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 واليتي :  براي ماندن در برجام 
از شرايط اعالمي كوتاه نمي آييم

اروپايي�ان موظ�ف هس�تند در قضيه 
برجام به تكليف خود عم�ل و امريكا را 
وادار كنند تا دست از خرابكاري بردارد. 
دكتر علي اكبر واليتي ديروز در حاشيه 
همايش بسيج اساتيد در پاسخ به سؤالی 
درباره اينكه آيا اروپايي ها تضمين هاي 
الزم را در برج��ام خواهن��د داد، با بيان 

اين مطلب گفت: ايران ش��رايطش را اعالم كرده و به كمتر از آن هم 
رضايت نمي دهد. وي افزود: اروپاييان هم موظف هستند به تكليف 
خود عمل و امريكا را وادار كنند تا دست از خرابكاري خودش بردارد. 
واليتي درباره خروج امريكا از ش��وراي حقوق بَشر سازمان ملل هم 
خاطرنشان كرد: حقوق بشر ابزاري سياسي براي امريكايي هاست. اگر 
به نفع آنها باشد در آن حضور دارند و از آن به عنوان وسيله اي استفاده 

مي كنند، اما در قاموس مدعيان امريكايي معناي ديگري دارد. 
وي همچنين درباره آخرين وضعيت سوريه بيان كرد: امريكايي ها كه 
خود به وجود آورنده داعش و النصره در سوريه بوده اند، حاال به ميدان 
آمده و شرق فرات را اشغال كرده اند؛ بدانند براي امريكا سوريه و شرق 

فرات ويتنام ديگري خواهد بود. 
   ايران به هيچ فردي وكالت تسليم نامه نداده

علي اكبر واليتي صبح ديروز در همايش بسيج اساتيد دانشگاه آزاد 
گفت: اخيراً 100 نفر نامه اي را امضا كرده اند كه اين نامه تس��ليم در 
برابر امريكا است. وي افزود: برخي از اين افراد نويسنده، تاجر، برخي 
مهره داخل و برخي مهره هاي خارجي و داراي گرين كارت بوده اند و 
برخي نيز هر روز از يك محفل به محفلي ديگر مي روند كه اين نامه 
در واقع تسليم نامه ملت ايران به ش��مار مي رود. مشاور مقام معظم 
رهبري در امور بين الملل خاطرنش��ان كرد: ملت ايران به اين افراد 
وكالت نداده كه تسليم نامه تنظيم كنند و ملت ايران با استقالل خود، 

عزتش را به دست آورده است. 
واليتي خاطرنش��ان كرد: افرادي كه اين تسليم نامه را امضا كرده اند 
بايد بدانند كه دير يا زود بايد امريكا با ذلت از منطقه خارج شود چرا كه 
خط جبهه مقاومت پيروزي پشت پيروزي دارد. واليتي اظهار داشت: 
افرادي كه آن نامه را امضا كرده اند هيچ وقت در كش��ور مس��ئوالنه 
عمل نكرده اند ي��ا كاره اي نبوده اند و يا اگر مس��ئوليتي داش��ته اند، 
غلط كاری های زي��ادي انجام داده اند. رئيس هيئت امناي دانش��گاه 
آزاد بيان كرد: ترامپ بع��د از نقض عهد برجام، قص��د دارد امريكا را 
مانند كازينو اداره كند اما بايد بداند ك��ه در منطقه ما بيني به خاك 
ماليده مي شود. وي گفت: كره ش��مالي دماغ امريكا را به خاك ماليد 
و مذاكراتي را كه با اين دو كش��ور صورت گرفت، ب��راي اين بود كه 
عقب نش��ينی امريكا محترمانه و داراي مشروعيت شود. مشاور مقام 
معظم رهبري در امور بين الملل اظهار داشت: كره شمالي از مواضع 
خود پايين نمي آيد، اين در حالي است كه امريكا از مواضع خود پايين 

آمده است.
 واليتي اضافه كرد: عده اي خارج نشين يا افرادي كه بچه هاي آنها از 
كشورهايي مانند عربستان سعودي بورسيه گرفته اند و كارمند شرق 
االوسط هستند، اعالميه مذلت بار امضا مي كنند. اما بدانند كه مردم 
ايران به دهن آنها مي زنند. مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل 
خاطرنش��ان كرد: افرادي كه اين نامه را امضا كرده اند كارشان پاسخ 
دادن به اربابان شان اس��ت و بدانند كه در چه لجنزاري افتاده اند. وي 
گفت: افرادي كه اين نامه را امضا كرده اند حواس شان باشد كه تاريخ 
مصرف شان تمام خواهد شد و ممكن است گرين كارت هاي آنها لغو 
شود و دالرهايي را كه به آنها مي دهند نيز قطع شود و گرسنه بمانند. 
واليتي اظهار داشت: كجايند كساني كه پناهنده شده اند و چند روزي 
در تلويزيون هاي بيگانه مصاحبه كرده اند. اميدواريم كه اين افراد به 
دامان ملت بازگردند. مش��اور مقام معظم رهبري در امور بين الملل 
تأكيد كرد: اين افراد نمي دانند مذاكره چيس��ت. ما پنج سال پيش با 
امريكا و پنج كش��ور مذاكره كرديم و بعد از اينكه همه چيز تمام شد 
زير مذاكره زدند. وي گفت: اين 100 نفر با امضاي خود مي خواستند 
آبروي ريخته امريكا را جمع كنند و اين افراد بايد بدانند كه در نهايت 

مانند محمد بن سلمان و گاو شيرده مي شوند. 

دبير ستاد حقوق بشر ايران: 
شوراي حقوق بشر

 جاي مفتضحان حقوق بشري نيست
دبير ستاد حقوق بش�ر ايران درباره 
خ�روج امري�كا از ش�وراي حق�وق 
بش�ر گف�ت: ش�وراي حقوق بش�ر 
جاي مناس�بي ب�راي كش�ورهايي 
همچون امريكا كه داراي ركوردهاي 
فضاحت بار در مسائل حقوق بشري و 
جنايات عليه بشريت هستند، نيست. 

به گزارش تسنيم، محمد جواد الريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوه 
قضائيه، خروج امريكا از شوراي حقوق بشر سازمان ملل را خبري 
مسرت آميز تلقي كرد و افزود: خروج امريكا از شوراي حقوق بشر 
سازمان ملل بايد توسط تمام كشورهايي كه به حقوق بشر به عنوان 
يك ارزش رفتاري به دور از استانداردهاي دوگانه، سياست بازي و 
پوشش هاي فعاليت هاي تروريستي نگاه مي كنند، يك خبر بسيار 
مسرت آميز تلقي شود. دبير ستاد حقوق بشر در ادامه خاطرنشان 
كرد: حضور امريكا در شوراي حقوق بشر، كاهش حيثيت اين شورا 
را به دنبال داشته است، من فكر مي كنم كشورهاي ديگري هم كه 
دست شان به جنايت هاي عظيم عليه بشريت آلوده است جاي شان 
در شوراي حقوق بش��ر نيس��ت، مانند بانيان جنايت هايي كه در 
سوريه، عراق، يمن، بحرين و افغانستان در حال وقوع است، كساني 
كه در تأس��يس، حمايت و هدايت داعش و القاعده نقش داشتند، 
كشورهايي كه زندان ابوغريب، گوانتانامو و زندان هاي محرمانه را 
در نقاط مختلف دنيا برپا كرده اند و... اين چنين كشورهايي جايي 

در اين شورا ندارند. 
وي همچنين با اشاره به پيامد اين خروج نيز تأكيد كرد: حضور آنها 
خود به خود و به طور كلي جدي بودن ش��ورا را زير سؤال مي برد؛ 
بنابراين جمهوري اسالمي ايران به همراه همه ملت هاي آزادي خواه 
دنيا و دولت هايي كه حقيقتاً حقوق بشر را به دور از سياست بازي ها 
و استانداردهای دوگانه دنبال مي كنند از اين اقدام امريكا خوشحال 
خواهند بود. در واقع امريكا مجبور شد از شوراي حقوق بشر خارج 
شود. دولت امريكا با روح استكباري كه براي خود قائل است در هر 
جايي كه هستند فكر مي كنند بايد حرف نهايي را آنها بزنند؛ ايضاً 
اين اتفاق بايد در سازمان ملل و ش��وراي امنيت هم بيفتد. معاون 
امور بين الملل رئيس قوه قضائيه در پايان تصريح كرد: امريكا بايد 
بفهمد كه ادعاي رهبري دنيا خيال باطلي است؛ دنيا احتياجي به 
رهبرهاي خودخوانده و استكباري و با اين ركوردهاي مفتضحانه 

جنايت ندارد.
 س��ازمان ملل و ش��وراي امنيت يك س��ازماني اس��ت براي همه 
ملت هاي دنيا و اعضاي شوراي امنيت هم بايد از اين به بعد به دور 
از سياست بازي ها در سازمان ملل تعيين شوند. اعضاي ديگري هم 
كه لياقت حضور در اين شورا را ندارند حتماً باعث كاهش حيثيت 
شورا خواهند بود و ان شاءاهلل روزي برسد كه نهادهاي بين المللي 

بتوانند حيثيت دولت هاي مستقل دنيا را حفظ كنند. 

      ايرنا: رئيس دفتر رئيس جمهور بر مصمم بودن دولت در نهايي شدن 
طرح تفكيك پنج وزارتخانه با هدف كاهش مشكالت آنها تأكيد كرد و 
گفت: اين موضوع هفته آينده در صحن علني مجلس شوراي اسالمي 
بررسي مي شود. محمود واعظي افزود: با تفكيك وزارتخانه ها در مجلس 
شوراي اسالمي وزيران جديد و جواني به كابينه اضافه خواهند شد و اين 
مسئله به رفع مشكالت اقتصادي كشور با جديت بيشتر كمك مي كند. 
به گفته وي، با تفكيك وزارتخانه ها، پنج وزارت جديد مس��كن، راه و 
شهرس��ازي، بازرگاني، ورزش، صنعت و معدن و سازمان ملي جوانان 

تشكيل خواهد شد. 
     فارس: نماز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت اهلل موحدي كرماني 

در مصالي امام خميني )ره( برگزار خواهد شد. 

حسن رشوند

كنوانسيون های بين المللی براي مصالح قدرت ها پخت و پز مي شود

 مجلس   مستقاًل قانون
 مبارزه  با تروريسم و پولشويي بگذارد

 حضرت آيت اهلل خامن�ه اي، رهبر معظم انقالب 
اسالمي روز گذشته در ديدار رئيس و نمايندگان و 
جمعي از كاركنان مجلس شوراي اسالمي، مجلس 
را ركن ركين نظام و به فرموده امام راحل، عصاره 
فضائل يعني جوهره برترين خصوصيات ملت 
خواندند و افزودن�د: نمايندگان در قانونگذاري 
و عمل به وظايف اساس�ي خود مس�ائل مهمي 
همچون »اولويت های كشور، رفع مشكالت مردم 
به ويژه طبقات ضعيف و متوسط، تأثيرناپذيري 
از ديدگاه ه�اي غربي، انقالبي گ�ري و پرهيز از 
اش�رافي گري« را مورد توجه كامل قرار دهند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهب��ري، حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي در ابتداي 
سخنان ش��ان خدمت خالصانه به مردم را برترين 
عبادات دانس��تند و گفتند: همه اقدامات، رفتار و 
گفتار نمايندگان اگر براي خدا و در راه رضاي او باشد، 

خدمت واقعي و موجب تقرب به پروردگار است. 
  شاخص هاي كمي كافي نيست

ايشان با تأكيد بر اينكه كيفيت مجلس در هر دوره 
بايد نسبت به دوره قبل افزايش يابد، دستيابي به 
اين هدف را در گرو كار بيشتر و بهتر برشمردند و 
خاطرنشان كردند: الزمه در صدر قرار گرفتن در 
ميدان خدم��ت، كار برتر و اقدام و عمل اساس��ي 
است. رهبر انقالب اسالمي، گزارش رئيس مجلس 
از كارهاي انجام شده را خوب ارزيابي كردند و در 
عين حال افزودند: ش��اخص های كّمي همچون 
تعداد مصوب��ات براي اين ارزيابي كافي نيس��ت، 
بلكه بايد وزن مصوبات در مديريت كشور، يعني 
تأثير قوانين در پيش��رفت ايران و رفع مشكالت 
مردم، اندازه گيري شود. ايش��ان با اشاره به تعبير 
امام بزرگوار از مجلس به عن��وان »عصاره فضائل 
ملت«، خاطرنش��ان كردند: ملت ايران در تاريخ 
نماد فضائلي همچون »ايمان، علم، اعتماد به نفس، 
اس��تقالل، پايداري و افتخار به داشته هاي خود« 
بوده است و بر همين اساس، مجلس و نمايندگان 
آن بايد عصاره چنين فضائلي و مظهر عزت ملي، 

اقتدار و استحكام نظام اسالمي باشند. 
  مجلس نبايد نماد ترديد و خودكم بينی باشد

حضرت آيت اهلل خامنه اي در همين زمينه تأكيد 
كردند: مجلس نبايد نماد ترديد و خودكم بيني، 
يأس و نااميدي، و بي اعتنايي و بي مباالتي به مسائل 
كشور باشد و نبايد با ديد مأيوسانه به ظرفيت ها و 
توانايي هاي ملي نگاه كند. رهبر انقالب اسالمي با 
يادآوري دو نمونه تاريخي از تهاجم بيگانگان يعني 

ورود س��لجوقيان و مغول ها به ايران و همچنين 
با اشاره به ورود اس��الم عزيز به ايران، خاطرنشان 
كردند: در همه اين دوره ها زبان فارسي و فرهنگ 
و هنر و تم��دن ايراني محفوظ مان��د و روز به روز 
پيش��رفت كرد كه اين نش��انه اقتدار و استحكام 
ملت است. ايشان، با اشاره به دشمني همه جانبه 
با مردم ايران در 40 س��ال گذش��ته افزودند: 40 
سال است كه جبهه عظيمي از دشمنان همچون 
جنگ احزاب در صدر اسالم با هر كار ممكن مانند 
جنگ و تحري��م و توطئه امنيتي، س��خت ترين 
اقدامات خصمانه را عليه ملت ايران انجام داده اند 
اما امروز علم، اقتدار، پيش��رفت، عظمت و حضور 
بين المللي ايران روزافزون و غيرقابل مقايس��ه با 
روز اول انقالب است. حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
نوعي جمع بندي از اين بخِش سخنانشان خطاب 
به نمايندگان تأكيد كردند: ملت ايران چنين ملت 
پرافتخار و ممتازي است، بنابراين شما كه عصاره 
فضائل آنها هس��تيد، با اين نگاه به خود و مجلس 

بنگريد و وظايفتان را انجام دهيد. 
  ريل گ�ذاری حرك�ت اجراي�ي كش�ور از 

مهم ترين وظايف مجلس
رهبر انقالب اس��المي، »قانونگذاري و ريل گذاری 
حركت اجرايي كشور« را مهم ترين وظيفه مجلس 
خواندن��د و با تأكي��د بر افزايش مس��تمر كيفيت 
قانونگذاري، ن��كات مهمي را در اي��ن زمينه بيان 
كردند. »توج��ه ب��ه اولويت های كش��ور و پرهيز 
كامل از قانونگذاري در زمينه مسائل كم اهميت« 
نخستين نكته ايشان بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
به نمايندگان ملت خاطرنش��ان كردند: شما براي 
خدمت به ملت فقط چهار سال مهلت داريد، بنابراين 
لحظه لحظه  آن را صرف قانونگذاري در مسائل مهم و 
داراي اولويت كنيد. »عملي بودن قوانين« و »پرهيز 
از قانونگذاري در مس��ائل خالف مصلحت كشور« 
دو نكته ديگر رهبر انق��الب خطاب به نمايندگان 

مجلس بود. 
  كنوانسيون های بين المللی براي مصالح 

قدرت ها پخت و پز مي شود
ايش��ان در همي��ن بح��ث در زمينه معاه��دات و 
كنوانسيون های بين المللی گفتند: اين معاهدات 
ابتدا در اتاق های فكر قدرت های بزرگ و براي تأمين 
منافع و مصالح آنها پخت و پز مي ش��ود و سپس با 
پيوستن دولت های همس��و يا دنباله رو يا مرعوب، 
ش��كِل به ظاهر بين المللي مي گيرد، به گونه اي كه 
اگر كشور مستقلي مانند ايران، آنها را قبول نكند 

او را مورد هجوم شديد قرار مي دهند كه مثاًل 1۵0 
كشور پذيرفته اند، شما چطور آن را رد مي كنيد؟ 
رهبر انقالب در تبيين راه صحيح برخورد با اين گونه 
كنوانسيون ها افزودند: همان گونه كه درباره »برخي 
كنوانس��يون های بين المللي اخيراً مطرح شده در 
مجلس« گفتيم، مجلس شوراي اسالمي كه رشيد 
و بالغ و عاقل است، بايد مستقالً در موضوعاتي مثل 
مبارزه با تروريسم يا مبارزه با پولشويي قانونگذاري 
كند. ايشان افزودند: البته ممكن است برخي مفاد 
معاهدات بين المللی خوب باشد اما هيچ ضرورتي 
ندارد با اس��تناد به اين مفاد به كنوانس��يون هايی 
بپيونديم ك��ه از عمق اهداف آنها آگاه نيس��تيم يا 

مي دانيم كه مشكالتي دارند. 
  مجلس در پی حل واقعي مشكالت باشد

حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه بحث ضرورت های 
قانونگذاري افزودند: قانون در درج��ه اول بايد در 
جهت رفع مشكالت مردم به ويژه طبقات ضعيف و 
متوسط باشد و به گونه اي نباشد كه آلت دست و در 
خدمت صاحبان زر و زور قرار گيرد. »رعايت كامل 
جنبه هاي كارشناسي با استفاده از توانمندي هاي 
مركز پژوهش های مجلس و نيز آرا و ديدگاه هاي 
نخبگان خارج از مجلس« نكته ديگري بود كه رهبر 
انقالب به نمايندگان ملت توصي��ه مؤكد كردند. 
ايشان با انتقاد از برخي تأثيرپذيري ها در مجلس از 
ديدگاه هاي غربي در بحث و بررسي مسائل مربوط به 
»خانواده« گفتند: در قانونگذاري در پي حل واقعي 

مشكالت باشيد. 
  سبك زندگي غربي را وارد قوانين نكنيد

حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: سبك 
زندگي غربي در تعارض با معناي حقيقي خانواده 
است و مشكالت العالجي را براي آنها به وجود آورده 
است، بنابراين در قانونگذاري براي حل مشكالت 
خانواده های ايراني، نبايد به ن��گاه غربي ها به زن، 

فرزند، پدر و مادر توجه كرد. 
»قانونگذاري در جهت اولويت مهم كش��ور يعني 
حل معضالت اقتصادي« دس��تور كار ديگري بود 
كه رهبر انقالب براي مجلس ترسيم كردند. ايشان 
با ابراز خرسندي از تشكيل جلسه سران و عناصر 
سه قوه براي ورود جدي به مسائل اقتصادي گفتند: 
اين جلسه بايد بُِبرد و با تصميمات قوي، راه را براي 
حل مش��كالت موجود باز و مجلس نيز در همين 
جهت حركت كند و به دشمنان اجازه سوءاستفاده 
از مشكالت اقتصادي ندهد. »تازه گرداني و تنقيح 
قوانين«، »حذف برخي قوانين گذشته كه فلسفه 

وجودي و منطق تصويب خود را از دست داده اند«، 
»رفع برخي قوانين متضاد و مشكل آفرين از جمله 
براي تسهيل در فضاي كسب و كار«، نكته ديگر رهبر 
انقالب در باب ضرورت های قانونگذاري در خانه ملت 
بود. ايشان با انتقاد از اجرا نشدن يا تأخير در اجراي 
قوانين در برخي دستگاه ها تأكيد كردند: قانون براي 
اجرا تصويب مي ش��ود و مجلس اجراي قوانين را 

پيگيري و مطالبه جدي كند. 
  صيانت از نظام جز با رفتار انقالبي ممكن 

نيست
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر رفتار انقالبي 
نمايندگان يعني »رفتار عاقالنه، مدبرانه و مجاهدانه« 
خاطرنشان كردند: شما در سوگند نمايندگي متعهد 
مي شويد كه از مباني و دستاوردهاي انقالب و نظام 
صيانت كنيد و عمل به اين سوگند جز با رفتار انقالبي 
به معناي صحيح آن ممكن نيست، ضمن اينكه اگر 
به اين تعهد عمل نشود، حضور نماينده در مجلس 
از لحاظ قانون اساسي و شرع دچار اشكال مي شود. 
رهبر انقالب با اش��اره به توصيه هميشگي خود به 
مسئوالن كشور براي »مديريت جهادي« گفتند: 
بايد روحيه، ايمان و انگيزه انقالبي بر رفتار، سخن 

گفتن و اقدامات نمايندگان مجلس حاكم باشد. 
»حضور به موقع و كامل در كميسيون ها و صحن 
علني مجلس«، »پرهيز كامل از سفرهاي خارجي 
غيرضرور« و »پرهيز از اشرافي گري« توصيه هاي 

ديگر رهبر انقالب به نمايندگان بود. 
   اشرافي گري بالي بزرگ كشور است

حضرت آيت اهلل خامنه ای، »اشرافي گري« را بالي 
بزرگ كش��ور خواندند و افزودند: اگر خلق وخوي 
اشرافي جزو سبك زندگي ما شد، تبعات منفي آن 
از جمله ريزش ها پاياني نخواهد داشت و كار خيلي 
مشكل مي شود. رهبر انقالب در ادامه سخنان شان 
بحث »نظارت بر رفتار نمايندگان« را حتي از نظارت 
مجلس بر دولت و ديگر مجموعه ها مهم تر دانستند 
و تأكيد كردند: هيئتي كه در اين زمينه در مجلس 
ايجاد شده بايد تقويت شود و به معناي حقيقي كلمه 
بر رفتار نمايندگان نظارت كند. ايش��ان عملكرد 
مجلس شوراي اسالمي به عنوان يك ركن اساسي 
نظام را تا به امروز خوب و رو به پيشرفت خواندند و 
تأكيد كردند: اين حركت بايد هرچه بيشتر تقويت 
شود، زيرا كشور به استحكام ساخت دروني ملت و 

نظام نياز دارد. 
   امريكا شمر زمانه است و هيچ پيمان آن 

مورد اعتماد نيست
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به آشكار شدن 
روزافزون خباثت ذاتي زورگويان بين المللي افزودند: 
ديدن تصاوير جنايت جدا كردن ه��زاران فرزند از 
مادران ش��ان در امريكا، انسان را بي طاقت مي كند 
اما امريكايي ها با خباثت كامل، فرزندان را از والدين 
مهاجر جدا مي كنند. ايش��ان حمالت جنايت بار و 
خونين چند كشور داراي تسليحات پيشرفته براي 
خارج كردن يك بندر از دس��ت مردم مظلوم يمن 
را نمونه اي ديگ��ر از ذات خبيث زورگويان جهاني 
خواندند و افزودند: اين دش��منان بشريت به علت 
ايس��تادگي و عدالت طلبی ملت ايران با جمهوري 
اسالمي نيز دشمني مي كنند اما ملت ايران به فضل 
الهي با حفظ اس��تحكام داخلي، بر امريكا و ديگر 
دشمنان پيروز خواهد ش��د. رهبر انقالب اسالمي 
خاطرنشان كردند: اين جنايتكاران، شمرهاي زمان 
هس��تند و به فرموده قرآن، هيچ عهد و پيمان آنها 
مورد اعتماد نيست و اين حقيقت را ملت ايران امروز 

به روشني مي بيند. 
  ملت ايران زير بار هيچ زورگويي و باج طلبي 

نمي رود
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در پايان سخنانش��ان 
تأكيد كردند: دشمنان ملت ايران به معناي واقعي 
كلمه باج طلب و زورگو هس��تند و بديهي است كه 
نظام، ملت و مسئوالن ايران زير بار هيچ باج طلب و 

زورگويي نخواهند رفت. 

ژه
وی

كرباسچيحرفشراپسگرفت!
غالمحسين كرباسچي كه از امضاكنندگان بيانيه اخير تعدادي 
از فعاالن سياسي در بيان لزوم مذاكره مستقيم با امريكاست، 
مدعي شده كه »من چنين نامه اي را ننوشته ام. « اين در حالي 
اس��ت كه او دو روز پيش در مصاحبه اي با روزنامه اعتماد در 
مورد اينكه چرا اين نامه را نوش��ته اند، گفت وگو و از آن دفاع 

كرده بود!
كرباسچي روز گذشته در مصاحبه با فارس گفته كه »من چنين 
نامه اي را ننوشته ام چه كسي امضاي من را پاي اين نامه گذاشته 
است؟« او در مورد مصاحبه خود با روزنامه اعتماد در مورد اين 
نامه هم موضوع را به شكل ديگري تعريف كرد: »از من در مورد 
نگارش نامه در خصوص مذاكره با امريكا نظرخواهي شد. من 
گفتم كه امريكا حتماً بايد تعهد و تضمين به دولت ايران بدهد 
كه ديگر كارهاي آقاي ترامپ تكرار نشود و با اين قيد و شرط 
مذاكره با امريكا انجام ش��ود. ما گفتيم اگر مي خواهد چنين 
نامه اي نوشته ش��ود بايد در مرحله اول دولت امريكا تضمين 
دهد كه ديگر كارهاي آقاي ترامپ را تكرار نكند و در مصاحبه با 

روزنامه اعتماد نيز به جزئيات اين موضوع اشاره كردم. «

ادعاي كرباسچي در حالي است كه س��ؤاالت روزنامه اعتماد 
كاماًل واضح بود و جاي اين توجيه تراش��ي هاي كرباسچي را 
باقي نمي گذارد. مثاًل خبرنگار از او مي پرسد: »زماني كه اين 
نامه را مي نوش��تيد به نوع ضمانت امريكا نيز فكر كرده ايد؟« 
و يا سؤاالتی همچون »نويسندگان نامه چه نسبتي با يكديگر 
دارند؟ به عنوان مثال نسبت غالمحسين كرباسچي با ابوالفضل 
بازرگان چيست؟ يا واقعاً شما چه زمينه مساعدي براي طرح 

اين نظرات ديده ايد؟«
روشن است كه كرباسچي پس از فضاي اعتراضي شديد عليه 
نامه كذايي مذكور، تصميم گرفت��ه ماجرا را توجيه كند، ولي 

نمي شود با دروغ اين ماجرا را آب كشيد!

تداومپيروزيدركميسيونهايداخلي!
اصالح طلبان از رئيس ش��دن محمدرضا عارف مي گفتند و 
تيترهاي ذوق زده مي زدند. روزنامه آفتاب يزد از تداوم پيروزي 
اصالح طلبان در كنار عكس��ي از عارف تيتر مي زند و روزنامه 
سازندگي از رئيس شدن عارف و شكست اصولگرايان مي گويد. 
اين همه صرفاً به خاطر آن است كه عارف توانسته در انتخابات 

رياس��ت كميس��يون هاي داخلي مجلس، رئيس كميسيون 
آموزش مجلس بشود!

آفتاب يزد مي نويس��د: »چن��د روز پيش احم��د مازني در 
كميس��يون فرهنگي مجلس به رياس��ت رس��يد و همين 
ديروز محمدرضا عارف رئيس كميس��يون آموزش مجلس 
ش��د. نكته جالب آنكه هردو كميسيون همواره مورد تأكيد 
محافظ��ه كاران بوده اند اما حاال آنها پذيراي يك شكس��ت 
استراتژيك شده اند. « يعني اصالح طلبان آن قدر در حسرت 
كرس��ي هاي رياس��ت مجل��س مانده اند كه حاال رياس��ت 
كميس��يون هاي داخلي مجل��س را پيروزي اس��تراتژيك 
مي دانند و براي آن تفس��ير مي نويس��ند و تيت��ر پيروزي 
مي زنند. آنها حتي اين رياست كميسيوني را سرآغاز تحول 
مي دانن��د، در حالي كه فراكس��يون اميد با رياس��ت عارف 
روزهاي فعالي را پش��ت سر نگذاش��ت و اغلب منفعل بود. 
اصالح طلبان با بزرگ نشان دادن رياست بر يك كميسيون 
توسط كس��ي كه روزي قرار بود رئيس جمهور و بعد رئيس 
مجلس شود، صرفاً نش��ان مي دهند چقدر از آن باخت هاي 
قبلي سرخورده شده اند و موضوع برايشان مهم بوده است. 


