
مخاطب شماييد!

دست هایی پشت سازمان ملل وجود دارد
خ��ب این باید تبیین بش��ود؛ م��ا یک چیزی راجع 
به این س��ند ۲۰۳۰ آموزش و پ��رورش گفتیم، خب 
حرفهای گوناگونی هم اطرافش زده شد. این مسئله، 
خیلی مس��ئله ی مهّمی اس��ت؛ همین طور که ایش��ان 
اش��اره کرد، این جزئی از یک سند باالدستِی سازمان 
ملل -س��ند توسعه ی پایدار- است که یک بخش آن 
همین سند ۲۰۳۰ مربوط به آموزش  وپرورش است. 
در واقع آنچه اینها در این سند توسعه ی پایدار -که 
از جمله این س��ند ۲۰۳۰ ]در آن[ هس��ت- طّراحی 
دارند میکنند و دست اندرکار هستند، این است که 
یک منظومه ی فک��ری و فرهنگی و عملی برای همه ی 
دنی��ا دارند جع��ل میکنند. این را چه کس��ی میکند؟ 
دستهایی پش��ت س��ازمان ملل وجود دارد؛ یونسکو 
اینجا یک وس��یله است، یک ویترین است؛ دستهایی 
نشس��ته اند، دارند برای همه چیز کش��ورهای دنیا و 
همه ی ملّته��ا یک منظومه تولی��د میکنند؛ منظومه ای 
که ش��امل فکر اس��ت، ش��امل فرهنگ است، شامل 
عم��ل اس��ت و این را دارن��د ارائه میدهن��د و ملّتها 
باید همه بر طب��ق این، عمل کنند. یک بخش آن هم 
بخش آموزش  وپرورش اس��ت که همین سند ۲۰۳۰ 
اس��ت. خب این غلط اس��ت؛ این غلط است؛ اصالً این 
معیوب است؛ این حرکت، حرکت معیوبی است. چرا؟ 
چه کسانی هس��تند اینهایی که دارند سند توسعه ی 
پایدار را فراهم میکنند؟ چه حّقی دارند که درباره ی 
کش��ورها، درب��اره ی ملّته��ا، درب��اره ی سنّتهایش��ان، 
درباره ی عقایدشان، اظهار نظر کنند که باید این جوری 
کنید، باید آن ج��وری کنید؛ همه ی اینه��ا هم »باید« 
است. اینکه میگویند الزام نیست، این سطحی نگری 

است؛ نخیر، در واقع، همه ی اینها الزام است.
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ودی شد  سردار وحیدی رئیس دفتر آیت الله شاهر
احم��د وحیدی رئی��س دفتر آیت اهلل هاشمی ش��اهرودی 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

ب��ر پایه ای��ن خبر، این برای نخس��تین بار اس��ت که یک 
عضو مجمع رئیس دفتر ریاس��ت مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام را عهده دار می ش��ود. »احمد وحیدی« در س��ال 1337 
در ش��یراز به دنیا آمد و س��مت هایی همچون فرماندهی سپاه 

قدس، معاون ط��رح و برنامه ریزی وزارت دف��اع، وزیر دفاع و 
پش��تیبانی نیروهای مس��لح، رئیس کمیته دفاع��ی - امنیتی 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام، نماینده نیروهای مس��لح در 

تدوین برنامه پنجم توسعه کشور را تجربه کرده است.

وزیر س��ابق دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح تحصیالت 
آکادمیک خود را در رشته »الکترونیک« و »علوم استراتژیک« 
ب��ه پایان رس��انده و در حوزه مدیریت نظام��ی و راهبردی در 

حوزه تحصیالت تکمیلی تخصص دارد.

يادداشت

پرداخت هزینه افراط و تفریط، 
از کدام محل؟!

یخ ایران مدیر دفتر مطالعات و تدوین تار

عباس سلیمی نمین

اکن��ون که از ف��وت آقای ابراهی��م یزدی اندک��ی فاصله 
گرفته ایم جا دارد به سوءاس��تفاده  برخی از فضای احساس��ی 
ناش��ی از نبود او که یک گرایش سیاسی را نمایندگی می کرد، 

نگاهی عمیق تر بیفکنیم.
نهضت آزادی به عنوان یک حزب سیاس��ی دارای سوابقی 
اس��ت که می بایس��ت در فضایی محققانه به نق��د رویکردها و 
عملکردهایش پرداخت و نقاط قوت و ضعف های آن را مشخص 
کرد. نگاه سیاسی ای که این جریان آن را نمایندگی کرده عالوه 
بر چالش هایی که با افکار عمومی در قبل و بعد از انقالب داشته 

در درون تشکیالت نیز با مشکالت جدی روبرو بوده است.
رون��د جدایی جوان��ان نهضت در س��ال 1344 و مخالفت 
علنی بدنه تشکیالت با مواضع مرحوم بازرگان و مرحوم یزدی 
در سال 1358 پیرامون حرکت دانشجویان در تسخیر سفارت 

آمریکا، ک��ه یک بار دیگر چون کان��ون هماهنگی برای کودتا 
عمل می کرد، از جمله مصادیق بارز ناهمگونی در مواضع بوده 
اس��ت. در حالی که دولت موقت به ریاست مرحوم بازرگان در 
اعتراض به اقدام دانش��جویان اس��تعفا می دهد، نهضت آزادی 

طی بیانیه ای به تقدیر از این حرکت دانشجویی می پردازد:
"آزادی، اس��تقالل، جمهوری اسالمی، ش��عار مردم انقالبی 
ایران بوده و هس��ت. در این خواس��ت، خصلت ضداس��تعماری 
انقالب اسالمی ایران آشکارا دیده می شود و تحقق این خواست، 
بزرگترین عمل انقالبی انقالبیان مس��لمان ایران است.... خصلت 
ضداس��تعماری انق��الب اس��المی ای��ران، بیانات صری��ح امام و 
شعارهای روشن مردم درباره قطع رابطه سیاسی ایران با سردسته 
اس��تعمارگران، محل تردیدی برای پیروان راه و رسم و خط امام 
باقی نمی گذارد و امام و امت منتظرند که شورای انقالب این قطع 

رابطه را اعالم کند." )اسناد نهضت آزادی، ج 11، ص 207(
مخالفت با مش��ی سیاسی برخی ش��اخصان نهضت آزادی 
محدود به نیروهای جوان این تشکیالت نبوده است بلکه احزاب 
همگون همچون جبهه ملی نیز به شفافیت نداشتن عملکردهای 
این افراد به شدت معترض بوده اند، تا جایی که دکتر سنجابی- 
وزیر خارج��ه دولت موقت- در اعتراض ب��ه ارتباطات خارج از 
ع��رف و خارج از کانال های رس��می اس��تعفا می دهد. دبیر کل 
جبه��ه ملی در این زمینه در خاطرات خود می نویس��د: " علل 
اس��تعفای من از جهاتی که اشاره شد مربوط به وزارت خارجه 
بود، از جهت مداخالتی بود که در سفارت واشنگتن می کردند، 
از جه��ت مداخالتی بود که در س��فارت پاریس و جاهای دیگر 
می کردند... در مس��ائل مربوط به سیاس��ت خارجی هم رابطه 

عم��ده آن وقت ما با دولت آمریکا بود ولی این رابطه از مجرای 
وزارت خارجه انجام نمی گرفت بلکه خود آقای مهندس بازرگان 
و معاونینش دکتر یزدی و امیرانتظام با س��فیر آمریکا سالیوان 
یا نمایندگانی که از طرف س��الیوان به نخست وزیری می رفتند 
مسائل را موضوع بحث قرار می دادند و وزارت خارجه از جریان 
اطالع نداش��ت. " )خاط��رات دکتر س��نجابی، ص363( دکتر 
س��نجابی همچنین جمعیت طرفداران حقوق بشری که قبل از 
انقالب توسط آقایان بازرگان و مقدم مراغه ای تشکیل می شود 

را مرتبط با دستگاه اطالعاتی بیگانه می بیند.
بنابراین عدم ش��فافیت در روابط با بیگانگان، چه در قبل 
از انقالب و چه بعد از آن مورد اعتراض بس��یاری از همفکران 

مرحوم بازرگان و مرحوم یزدی بوده است.
قطعاً ارتباطاتی که آقای س��نجابی به عنوان دبیرکل جبهه 
ملی به آن معترض است و به خاطر زیان بار بودنش برای مصالح 
ملی از سمت خویش در دولت موقت استعفا می دهد از یک سو 
مغایر پیمانی بود که مرحوم بازرگان در پاریس با امام بسته بود 
و قول داده بود که استبداد و سلطه را توامان نفی کند و از سوی 

دیگر تهدیدی جدید برای یک انقالب نوپا محسوب می شد.
در ای��ن میان برخی نیروها به ج��ای نقد محترمانه آقایان 
بازرگان و یزدی که منش��أ خدماتی نیز در دهه بیس��ت و سی 
بودن��د بعضاً در برخورد با نقض عهدها و ارتباطات غیرمتعارف 
کنت��رل خود را از دس��ت می دادند و ب��ه برخوردهای فیزیکی 

روی می آوردند. 
حرکت دیگری که به بهانه فوت آقای ابراهیم یزدی انجام 
ش��د صدور اطالعیه مشترک از سوی جمعی از فعاالن سیاسی 

بود. در ذیل این اطالعیه نام افرادی را ش��اهدیم که بر حسب 
ظاهر هیچ گونه سنخیتی با یکدیگر ندارند، که از آن جمله اند 
عب��اس امیرانتظام در کنار عباس عب��دی و ابراهیم اصغرزاده. 
البته باید اذعان داش��ت که این نمودی است برای عادی سازی 
تغیی��رات پنهان. آقای عباس امیرانتظام در این س��ال ها هرگز 
از ارتباطات غیرمتعارف خود با بیگانگان برائت نجس��ته است؛ 
بنابراین آقایانی از دانش��جویان خط امام که امروز در کنار وی 
قرار می گیرند و یک اطالعیه مش��ترک می دهند باید از مبانی 
انقالب اسالمی عدول کرده باشند. به طور قطع براساس مبانی 
خیزش سراس��ری ملت ایران حتی تع��دادی از اعضای نهضت 
آزادی در مخالف��ت با ب��ه کار گیری آقای عب��اس امیرانتظام 
از س��وی مرحوم بازرگان، در مطبوعات کثیراالنتشار اطالعیه 
دادن��د و از وی اع��الم برائت کردند. اس��ناد به دس��ت آمده از 
س��فارت آمریکا نیز به وضوح نش��ان از ارتباط��ات غیرمتعارف 
امیرانتظام با بیگانه علیه مصالح ملت ایران داش��ت. آیا امروز با 
مشاهده این اسامی در کنار هم نباید این سؤال مطرح شود که 
این افراد از دانش��جویان خط امام به اصالح چه امری مبادرت 
ورزیده اند، که البته پاس��خ روشن است، یعنی همان رویه های 

غلط دفاع از اصول و حقوق اساسی ملت ایران. 
اگر امروز نس��بت به برخی شیوه ها در دفاع از مصالح جامعه 
همچنین اصول و مبانی انقالب اسالمی تجدید نظر شود موجب 
س��ردرگمی جامعه نخواهد ش��د؛ از جمله این که زندانی کردن 
متهمی توسط آقای عبدی خطا بوده و امروز ایشان می خواهد این 
خطا را اصالح کند، اما متأس��فانه از تندروی ها برائت نمی جوییم، 
بلکه با در کنار امیرانتظام قرارگرفتن اصول را مخدوش می سازیم. 
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پژوهش و تالیف: تورج گیوری

کاسه داغ تر از آش
کانون توحیدی اصناف نیز این چنین معرفی می شود:

متش��کل از بازاری��ان و صاحب��ان صنای��ع مخالف 
رژیم کنونی ایران اس��ت که در س��ال 1358 تأس��یس 
ش��د. نمایندٌه کانون توحیدی اصناف در ش��ورای ملی 
مقاومت، ابراهی��م مازندرانی، اهل تبری��ز، از تجار بازار 

تهران و از زندانیان سیاسی زمان شاه می باشد. ...
واقعیت این اس��ت تنها نفرعضو ای��ن کانون با این 
اس��م عریض و طویل! نیز آقای مازندرانی هستند دختر 
ایش��ان نیز خانم لیال مازندرانی عضو مجاهدین بود که 
در س��ال 1370پ��س از بحث های انق��الب به اصطالح 
ایدئولوژیکی از تشکیالت سازمان جدا شده و به پاریس 

نزد پدرش رفت...
استادان متعهد دانشگاهها و مدارس عالی:

متش��کل از اس��تادان دانشگاه می باش��د و در سال 
135۹ تأس��یس ش��د... دکتر محمدعلی شیخی، استاد 
دانش��کدٌه فنی دانش��گاه تهران، نمایندگی این گروه در 
ش��ورا را به عهده دارد! محمدعلی ش��یخی نیز تنها فرد 
از این تش��کل خودساخته می باش��د که در پناه سازمان 

مجاهدین زندگی می کند!
در آخر نیز توجه شما را به پاره ای از موضع گیری های 
اعضای اصلی و ش��ناخته شده ش��ورا در سال 1360تا 

1365 جلب می کنیم:
حزب دموکراتیک کردستان که در 30 آوریل 1۹85، 
پایان مش��ارکت در شورا را اعالم کرد. در نشریه ای به نام 
"برخی از اس��ناد پیرامون رابطه ش��ورای ملی مقاومت و 
حزب دموکراتیک کردستان" که توسط حزب دموکراتیک 
منتش��ر شد، نوشته است: "...از ابتدای ملحق شدن حزب 
به ش��ورا، نمایندگان ح��زب دریافتند ک��ه مجاهدین با 
توسعه ش��ورا مخالفند و فقط آن دسته از اعضای جدید 
را می پذیرند که نشان داده اند قصد پیروی از سیاست های 
مجاهدین را دارند. به همین دلیل، شورا به جای پیروی از 
خط مشی جذب کردن،  از خط مشی دفع پیروی کرد و در 
نهایت به جایی رسید که از شورا فقط یک اسم باقی مانده 
و در واقع وجود ندارد.... اکنون آنها فقط از نام شورا برای 

پیشبرد اهداف سازمانی شان استفاده می کنند."
آقای مهدی خانبابا تهرانی، نماینده ش��ورای متحد 
چ��پ در کتاب��ش "نگاهی ب��ه جنبش چ��پ از درون" 
می گوید: "سازمان اقامه طی ریاست جمهوری بنی صدر، 
توسط مجاهدین و از میان هواداران مجاهدین تشکیل 
شد. بعد از اینکه بنی صدر و رجوی ایران را ترک کردند، 
سازمان نمیتوانست به فعالیت آشکار ادامه دهد، بنابراین 
بس��یاری از کادرها و اعضایش ای��ران را ترک کردند و 
اقامه به یکی از اعضای شورای ملی مقاومت تبدیل شد. 
با آغاز مخالفت اعضا با خط مش��ی های مجاهدین، آنان 
جدا ش��دند. آنچه از آن باقی ماند به "دی.آ.دی" تغییر 

نام داد و نشریه "راه آزاد" را منتشر نمود. 
آق��ای ج��الل گنجه ای، نماین��ده اقامه، ب��ه عنوان 
نماینده گروه تازه متولد ش��ده دی.آ.دی در ش��ورا باقی 
ماند. این گروه هرگ��ز در خارج از مجاهدین نبوده بلکه 
همیش��ه کپی س��ازمان مجاهدین بوده است. در بعضی 
موارد حت��ی از مجاهدین بنیادگراتر و به قولی "کاس��ه 
داغ تر از آش" اس��ت. در حقیقت آنه��ا توپخانه خطوط 
عقب��ی مجاهدین هس��تند." "...در ابت��دا کانون توحید 
اصناف را خوب نمیشناختم و فکر می کردم که نماینده 
بازار هستند. بعدها، دریافتم که این هم، سازمان کوچک 
دیگری اس��ت که به سازمان مجاهدین وصل است." "... 
س��ازمان استادان متحد، فقط یک نماینده به نام محمد 
علی شیخی داشت و در واقع سازمانی وجود نداشت. در 
اولین روزهای انقالب، برخی از اس��اتید که از مجاهدین 
حمایت می کردند گردهم آمده و این سازمان را تشکیل 
داده بودند. اما بعدها، هیچ چیزی از آن باقی نمانده بود. 
این هم  مثل بقیه کامال و آشکارا مطیع مجاهدین بود. 

سازمان منافقین

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

روحانی  حجت االسالم حسن 
برای پنجمی��ن بار هفته آتی دست بـه نقد

راهی سازمان ملل می شود تا 
در جلس��ه ساالنه مجمع عمومی ش��رکت کند. در 
این مسیر برنامه هایی هم برای او تدارک دیده  شده 
اس��ت. اما قطعا قبل از اینکه چنین سفری صورت 
گیرد الزم اس��ت که یکبار بر آن مس��ایلی که قرار 
اس��ت طرح بش��ود یا حتی نگفت��ن آنهایی که در 
راستای اولویت های منافع ملی نیستند برنامه ریزی 
جامعی صورت گیرد. در همین راس��تا است که ما 
س��عی خواهیم ک��رد براس��اس تعری��ف خودمان 
بگومگوهایی را که در این سفر می تواند مورد انتظار 

افکار عمومی از رئیس جمهور باشد را بیان کنیم.

 پیگیری منافع ملی خصوصا
درباره تحریم های ناجوانمردانه

اولی��ن نکت��ه  ای که م��ردم از رئیس جمهوری 
انتظ��ار دارن��د آن را پی گی��رد و ب��ه دور از جناح 
بندی های سیاس��ی و اینکه چه تبعات��ی بر رفتار 
حزبی دارد م��ورد توجه قرار گیرد، پیگیری منافع 
ملی مان اس��ت و ارس��ال پیام ج��دی جمهوری 
اس��المی ایران به جهان بدین گونه که مردم ایران 
درباره منافعشان کوتاه نیامده و فراموش نمی کنند 
که تحریم ه��ای ظالمانه ای که وضع ش��د و وعده 

حذفش داده شده؛ هنوز پابرجا هستند.
 بیان این موضوع ضمن روش��نگری در جامعه 
بین الملل��ی درباره قابل اعتم��اد نبودن قدرت های 
بزرگ مانند امریکا و 1+5 می تواند این خاصیت را 

داشته باشد که جهان را به تکاپو بیاندازد و همین 
تکاپ��و و مدیریت اف��کار عمومی فش��اری را برای 
برداش��تن تحریم های ظالمان��ه و عمل به تعهدات 

در طرف مقابل به وجود بیاورد.

تعامل با همه دنیا در کنار اروپایی  ها
رئیس جمه��وری نبای��د فراموش کن��د که به 
جز کش��ورهای اروپایی و اعضای 1+5 کشورهای 
دیگری ه��م در نظام بین المللی وج��ود دارند که 
اتفاقا نظ��رات آنها هم در جامع��ه جهانی تاثیرات 
خاص خود را دراس��ت و تعامل با آنها هم می تواند 
مس��یری ب��رای نج��ات اقتص��اد کش��ور و جذب 
س��رمایه گذار و یا حتی گشایش ترانزیتهای جدید 
از تهران به آنجا باش��د، بر همین اساس الزم است 
رئیس جمه��وری ضم��ن توجه به کش��ورهایی که 
عالقه هم صحبتی و مصابحت با آنها را دارد نگاهی 
ه��م به کش��ورهای دیگ��ری که در ق��اره افریقا و 
امریکای جنوبی و حتی در همسایگی مان در آسیا 
هس��تند، داشته و محوری را برای توسعه تعامالت 

با این کشورها تدوین کند.
این مس��یر ضمن اهمیت یارگیری ای که باید 
در عرصه بین المللی صورت گیرد می تواند فرصتی 
برای پیگیری حق و حقوق کش��ورمان از ابرقدرتها 
را به ما داده و قدرت چانه زنی مان را نیز باال ببرد.

کنترل برای برقرار نشدن تماس غیرضرور
یک��ی از انتقاده��ای وارد به س��فر های قبلی 
روحان��ی برق��رار ش��دن تم��اس غی��ر ض��رور با 
رئیس جمه��وری امریکا بود. اینک��ه این تماس از 
س��وی کدامیک از روس��ای جمهوری برقرار شده 

اس��ت از درجه اهمیت باالیی برخوردار اس��ت اما 
ای��ن موضوع اکن��ون مورد بحث م��ا در این زمان 
نیس��ت مهم این است که روحانی و تیم همراهش 
بتوانند مدیریت کارها را به گونه ای پیش ببرند که 
تماسهای غیرضروری در طول سفر برقرار نشده و 

عواقبی را برای کشور در پی نداشته باشد.
همانطور که قانون اساسی کشورمان ارتباط و 
تعامل س��ازنده با دنیا را سازنده معرفی می کند اما 
نبای��د فراموش کنیم که قوانین و تعهدات اخالقی 
و آموزه ه��ای دینی و حتی ایرانی؛ ما را از پذیرش 
ظلم منع کرده و اجازه نمی د هد که با کش��ورهای 
ظالم��ی ک��ه صراحتا می گوین��د قص��د براندازی 
حکومت کش��ورمان را دارند بگو و بخند داش��ته و 

چشمانمان را روی ظلم شان ببنیدیم.

نگفتن از گرفتاری ها و مشکالت به دشمن
نباید فراموش کنیم که گالیه و شکایت کردن 
و به زبان راندن نقاط ضعف کشور مقابل دشمنان 
به جز ضایع کردن تالش های ش��بانه روزی مردم و 
دانشمندان و مسئوالن کشور، دستاوردی برایمان 
درپی ندارد، بر همین اس��اس اس��ت که معتقدیم 
ضرورت��ی ن��دارد که از مش��کالت واقع��ی که در 
حوزه اقتصادی و معیش��ت وجود دارد نکته ای در 
صحن عمومی س��ازمان ملل و مذاکرات دوجانبه و 

چندجانبه بعدی آن بیان شود.
در کنار این موضوعات باید مدیریت ش��ود که 
موضوعات خ��الف واقع و حقوق بش��ری یکدفعه 
با ظرافت و هوش��مندی دش��منان در گفت و  گوها 
عنوان نش��ود که دستاوردهای سفر را تحت الشعاع 
خود قرار داده و باعث ش��ود ک��ه جهانیان چیزی 

را بش��وند که اصل مقصود سفر به مجمع عمومی 
سازمان ملل نبوده است.

به زبان نیاوردن مواضع وحدت شکنانه
 در کنار این س��خنان بیان مواضع منتقدان و 
انتق��اد از آنها در تریبون های بین المللی هیچ چیزی 
به جز تحقیر مس��ئول را به دنبال نخواهد داش��ت. 
س��خنانی از جمله اینکه برخی در کش��ور کارهایی 
می کنن��د که رئیس جمهوری با آنها موافق نیس��ت 
دس��تاوردی به جز نشان دادن غیرمستقی راه نفوذ 
در دل وحدت ملی را درپی نخواهد داشت و همین 
مس��اله به ظاهر س��اده می تواند مس��یری را برای 
دشمن نمایان کند تا سال ها از این مسیر برای فشار 

بر جمهوری اسالمی ایران بهره ببرد.
البته ب��ا توجه به س��وابق رئیس جمهوری در 
کارهای��ی که قب��ال بر عهده گرفته اس��ت پرواضح 
اس��ت که او به خوبی در این مس��ایل از ش��ناخت 

کافی برخوردار است و می تواند تشخیص دهد که 
چ��ه مس��ایلی را در این زمینه در میان دش��منان 

نباید بر زبان براند.

پیگیری اتفاقات انسانی
از بحث فجایع میانمار تا کشتار در سوریه و عراق 
و حتی پیگیری اوضاع سیاه پوستان امریکایی همه و 
همه جزو مسایلی هستند که رئیس جمهور می تواند 
در فواصل��ی که در نیویورک به س��ر می برد آن را در 

دستور کار خود قرار داده و آنها را پیگیری کند.
بی تفاوت نبودن جمهوری اسالمی ایران نسبت 
به ظلم ظالمان در هر جای دنیا، جزء مسایلی است 
که همواره وجه تمایز ایران با دیگر کش��ورها بوده 
است و این موضوع نباید در حاشیه قرار بگیرد. چرا 
که همین امر جزء اصول انقالب اس��المی و مسیر 

اصلی صدور انقالب به جهانیان است.
بر همین اس��اس حتی از نقض های گس��ترده 
حقوق بش��ر در امریکا و اروپا و کش��ورهای مدعی 
آزادی نباید یاد نک��رد و اجازه داد تا پروپوگاندای 
رس��انه ای غرب بتواند با ابزارهای��ی که در اختیار 

دارد موضوع را وارونه جلوه دهد.

تاکید بر مبارزه با تروریسم و استکبار
در کنار این مواضع یاد شده یکی از موضوعاتی 
که بسیار از درجه اهمیت برخوردار بوده و پیگیری 
آن جزو اصول اولیه انقالب اس��ت تاکید بر مبارزه 
جمهوری اس��المی با تروریس��م بین المللی و البته 
استکبار جهانی است که این تروریست ها را تغذیه 
می کنند. حاال که داعش در یک قدمی نابودی قرار 
گرفته اس��ت نباید اجازه بدهیم که جهانیان از این 
نکت��ه که امریکا و غربی ها مش��وق اصلی به وجود 
آمدن چنینی گروهک جنایت��کاری بودند بی خبر 
بمانند و در پیروزی امروز شکس��ت تروریس��ت با 
کشورهایی همچون جمهوری اسالمی که در صف 
نخس��ت مبارزه ب��ا این گروهک ها از روز نخس��ت 

تولدشان بودند؛ سهیم شوند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس، با درحـــاشيه

بی��ان اینکه ابع��اد فاجعه در 
میانمار گس��ترده است، گفت: به عنوان کمیسیون 
تخصصی مجلس ش��ورای اسالمی، این جنایات را 

پیگیری می کنیم.
عالء الدین بروجردی در جلسه فوق العاده این 
کمیسیون که به بررسی فاجعه انسانی در میانمار و 
نسل کشی مسلمانان این کشور اختصاص داشت، 
با اش��اره به صدور بیانیه از س��وی کشورهای عضو 
س��ازمان همکاری های اسالمی در محکومیت این 
جنایات اظهار داشت: معتقدیم عالوه بر این بیانیه، 
وزرای خارجه این کش��ورها نیز باید یک نشس��ت 
اضط��راری برگزار کنن��د و راه های خاتمه دادن به 

بحران انسانی را بررسی کنند.
وی اف��زود: ما نیز در کمیس��یون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس به عنوان کمیس��یون 
تخصص��ی این جنای��ات را پیگیری م��ی کنیم و 
رئیس محترم مجل��س نیز در تماس های تلفنی با 

همتایان خود پیگیر وضعیت میانمار خواهد بود.
رئی��س کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجل��س تصریح ک��رد: ابع��اد فاجعه در 
میانمار گس��ترده اس��ت و م��ا این جنای��ات را به 
ش��دت محکوم می کنیم و امیدواریم تالش ها چه 
به لحاظ کمک های انس��انی و چه از جهت موضع 
گیری های سیاسی و حمایت از مسلمانان میانمار 

بتواند گوشه ای از آالم آنها را التیام ببخشد.
گفتنی اس��ت این جلس��ه با حض��ور ابراهیم 
رحیم پور، معاون آس��یا و اقیانوس��یه وزارت امور 
خارجه در محل کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس برگزار شد.

سفیر ایران در تایلند به میانمار رفت
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: 
س��فیر ایران در تایلند با حضور در میانمار نگرانی 
ج��دی جمهوری اس��المی را اع��الم و بر ضرورت 

توقف روند برخورد با مسلمانان تأکید کرد.
بروجردی با مس��ئوالن وزارت خارجه پیرامون 
وضعیت میانمار که در مجلس برگزار ش��د، گفت: 
ضروری بود تعطیالت مجلس را برای رسیدگی به 
وضعیت مس��لمانان میانمار نیمه کاره گذاشته و از 
همکاران و مسئوالن وزارت خارجه دعوت کنیم تا 

در جلسه حضور پیدا کنند.
نماین��ده م��ردم بروج��رد در مجلس ش��ورای 

اسالمی در ادامه به حضور سفیر ایران در تایلند در 
میانمار اشاره کرد و یادآور شد: سفیر ایران در تایلند 
با حضور در میانمار نگرانی جدی جمهوری اسالمی 
را در جلسه ای با دولت میانمار را اعالم و بر ضرورت 

توقف روند برخورد با مسلمانان تأکید کرد.
وی در ادامه با اش��اره به سفری که قرار است 
مس��ئوالن وزارت ام��ور خارجه به میانمار داش��ته 
باشند تا اقالم اهدایی را به دست مسلمانان مظلوم 
روهینگیا برسانند، اظهار داشت: خانم هاجر چنارانی 
نیز به عنوان نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس 
با این هیأت همراه می ش��ود ت��ا در ارتباط با زنان 
آواره ک��ه در جم��ع چند 10 هزار نف��ری آوارگان 
هس��تند اقداماتی را انجام دهد همچنین قرار است 
با نظر رئی��س مجلس هیأت��ی از نمایندگان برای 

بررسی اوضاع به میانمار اعزام شوند.
بروج��ردی ادامه داد: بع��د از آغاز کار مجلس 
شورای اسالمی در فصل جدید نیز شرایطی فراهم 
می ش��ود تا نمایندگان به ص��ورت داوطلبانه و به 
صورت نمادین حقوق ی��ک یا چند روز خود را به 
مس��لمانان میانم��ار اختصاص دهن��د همچنین با 
صلیب سرخ جهانی و هالل احمر صحبت می شود 

تا کمک های بیشتری به آوارگان صورت گیرد.
وی اف��زود: امروز مدعیان غربی حقوق بش��ر 
در قبال جنایات میانمار س��کوت کرده و حتی به 
رئیس دولت این کش��ور هم جایزه صلح نوبل اهدا 
می شود لذا نگاه غرب به حقوق بشر ابزاری است.
بروج��ردی در پای��ان ب��ا تأکید ب��ر ضرورت 
اطالع رس��انی جهانی به صورت صوتی و تصویری 
خاطرنش��ان ک��رد: جمه��وری اس��المی در ای��ن 
زمینه پیش��گام خواهد بود و بای��د بدانیم اقدامات 
رس��انه های می تواند صدای اعتراض ملت ها را به 
گ��وش دولت ها برس��اند و در نهایت با برانگیختن 

احساسات جامعه بشریت تأثیرگذار باشد.

 درخواست تشکیل جلسه ویژه
وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان 

همکاری های اسالمی
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با بیان اینکه هیأتی از کمیس��یون 

به میانمار اعزام می ش��ود، از درخواس��ت تشکیل 
جلسه ویژه وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان 
همکاری ه��ای اس��المی ب��رای بررس��ی وضعیت 

مسلمانان میانمار خبر داد.
همچنین سیدحسین نقوی حس��ینی به ارائه 
گزارشی از جلس��ه فوق العاده کمیسیون متبوعش 
پرداخت��ه و ب��ه فارس گفت: این جلس��ه با حضور 
اعضای کمیس��یون و همچنی��ن ایراهیم رحیم پور 
مع��اون وزیر امور خارج��ه و همکاران وی با هدف 
بررس��ی فاجعه نسل کش��ی آشکار مس��لمانان در 
میانم��ار و اقدامات عمل��ی الزم برای خاتمه دادن 

به این جنایات تشکیل شد.
وی افزود: آقای بروجردی رئیس کمیسیون در 
ابتدای این جلسه با اشاره به شرایط اسفبار فاجعه 
مذکور و تأس��ف از بی تفاوتی مجامع بین المللی و 
باز هم تأسف از اینکه رهبر این کشور جایزه صلح 
نوبل می گیرد، گفت که هدف این جلس��ه بررسی 

فاجعه میانمار و راه های عملی مقابله با آن است.
نقوی تصریح کرد: در این جلسه ابتدا بیانات مقام 
معظم رهبری در ارتباط با موضوع میانمار پخش شد 
که معظم له اظهار تأسف از سکوت مجامع بین المللی 
به این حادثه و فاجعه انسانی را مورد اشاره قرار دادند 

و آن را موضوعی سیاسی دانستند.
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس همچنین تصریح کرد: در ادامه این 
جلس��ه، ابراهیم رحیم پور معاون آس��یا و اقیانوسیه 
وزارت ام��ور خارج��ه گزارش��ی از آخرین وضعیت 
مسلمانان میانمار و فاجعه شدید انسانی که در حال 
وقوع است، ارائه کرد. وی گفت که وزارت امورخارجه 
به طور جدی در این زمینه فعال اس��ت، یکصد تن 
کمک انس��انی آماده ارس��ال ش��ده تا به مسلمانان 
مهاج��ر رس��انده ش��ود، هالل احم��ر ه��م اقدامات 
کمک رسانی و رسیدگی های پزشکی را در دستورکار 
دارد، مالقات هایی نی��ز با مقامات محلی، منطقه ای 

تدارک دیده شده و در حال تبادل نظر هستیم.
نقوی اضافه ک��رد: معاون وزیر خارجه در این 
جلسه همچنین گفت که مذاکرات با مقامات برمه 
و بنگالدش نیز در حال انجام اس��ت، این در حالی 
اس��ت که جمهوری اس��المی بی��ش از 3 میلیون 

مهاجر را پذیرفته، به م��دارس ما می روند، ازدواج 
می کنن��د، کار می کنن��د، دانش��گاه می روند، ولی 
حتی اگر مس��لمانان میانمار شهروند هم نباشند، 

نباید برخورد ضدانسانی با آنان شود.
نقوی یادآور ش��د: رحیم پور همچنین در این 
جلس��ه گفت که اگر چه مس��لمانان مذکور، اهل 
سنت هستند، ولی جمهوری اسالمی با همه توان 
از آن��ان حمای��ت کرده و می کند، ولی از س��کوت 

مدعیان حمایت از اهل سنت در تعجب هستیم.
نماین��ده ورامین در مجل��س در ادامه متذکر 
شد: در این جلسه، سابقه تاریخی موضوع و تغییر 
ن��ام برمه به میانمار و مس��ائل داخلی این کش��ور 
بررسی شد،مهاجرت اجباری 300 هزار مسلمان از 
میانمار یا بنگالدش خود یک مصیبت بزرگ است، 
چرا که بنگالدش هم امکان اسکان برای آنها ندارد 
و به همین جهت مس��لمانان در حال حاضر از دو 
طرف در فش��ار هس��تند، از یک سو ارتش میانمار 
به روی آنها آتش گش��وده و از سوی دیگر، ارتش 
بن��گالدش در مقابل آنهاس��ت و خیلی وضعیت و 

شرایط را حادتر کرده است.
نق��وی همچنین گفت: در ادامه این جلس��ه، 
اعضای کمیس��یون ب��ر اقدامات عمل��ی از جمله 
اع��الم موضع ش��فاف و با صدای بلن��د جمهوری 
اس��المی ای��ران، اقدام��ات عمل��ی ک��ه بای��د در 
ای��ن زمینه انج��ام ش��ود، فعالیت ه��ای ضروری 
دیپلماتیک در عرصه های منطقه ای و کش��ورهای 
مس��لمان و بین المجال��س اس��المی و عرصه های 
بین المللی، کمک رسانی های بشردوستانه از طرق 
مختلف، برانگیختن عکس العمل های حقوق بش��ر 
سازمان های مردم نهاد، رجوع به محاکم بین المللی 
و محاک��م داخلی به عنوان یک جنایت بش��ری و 
اس��تفاده از مکانیزم های ارجاع از طریق ش��ورای 
امنیت سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل 
و از طری��ق دادس��تان بین المللی و س��ازمان های 

مردم نهاد تأکید شد.
وی افزود: همچنین بر اقدامات عملی دیگری 
از جمل��ه اعزام هی��أت پارلمانی از کمیس��یون به 
کشورهای همس��ایه میانمار، فعال تر شدن کمیته 
حقوق بش��ر کمیس��یون در تعامل با ستاد حقوق 
بشر اسالمی قوه قضائیه و وزارت امور خارجه، فعال 
ش��دن دس��تگاه قضا برای تعامل با محافل قضایی 
بین المللی، فعال سازی رسانه ها و فضای مجازی در 
جهان اس��الم، ضرورت استفاده از ابزار اقتصادی و 
فشارهای سیاسی، صدور بیانیه از سوی کمیسیون 

مبنی ب��ر محکومیت فاجع��ه و راهکارهای عملی 
الزم، اس��تفاده از ظرفیت کشورهای عضو جنبش 
غیرمتعهد و س��ازمان همکاری های اسالمی تأکید 
ش��د که در این زمینه آقایان، شوشتری، دهقانی، 
ذوالن��وری، کواکبیان و فالحت پیش��ه و همچنین 

خانم چنارانی اظهارنظر کردند.
نق��وی در ادامه گفت: آق��ای رحیم پور در این 
جلس��ه عنوان کرد که این جانب همراه با هیأتی و 
کمک های بشردوستانه روز جمعه عازم بنگالدش 
هس��تم؛ خان��م هاج��ر چنارانی عضو کمیس��یون 
نی��ز براس��اس تصوی��ب کمیس��یون و پیش��نهاد 
وزارت خارج��ه، هیأت مذک��ور را همراهی خواهد 
ک��رد، همچنین رحیم پور با اش��اره به س��خنرانی 
رئیس جمهور در نشست آستانه و مذاکراتی که در 
این نشس��ت انجام ش��د، گفت که دولت و وزارت 
امور خارجه مجموعه ای از فعالیت های دیپلماتیک 

را در دستورکار قرار داده است.
ب��ه گفته نقوی، در پایان جلس��ه کمیس��یون 
امنیت و در جمع بندی پیشنهادات عملی، اقدامات 

ذیل به تصویب کمیسیون رسید:
1� اعزام هیأت به منطقه و میانمار

2� کمک های بشردوستانه به مسلمانان میانمار
3� نام��ه رئیس کمیس��یون امنی��ت ملی به 

همتایان خود در مجالس کشورهای اسالمی
4� گفت وگوی تلفنی رئیس محترم مجلس با 

رؤسای مجالس کشورهای اسالمی
5� درخواست تشکیل جلسه ویژه وزرای امور 
خارجه کش��ورهای عض��و س��ازمان همکاری های 

اسالمی و بررسی موضوع
6� درخواس��ت از صلیب س��رخ جهانی برای 

کمک رسانی به آنها در میانمار و بنگالدش
7� ورود ه��الل احمر و درخواس��ت کمک از 

سایر هالل احمر کشورهای اسالمی
8� تماس با کش��ورهای چین و روس��یه برای 

حمایت از مسلمانان
۹� صدور بیانیه حقوق بشری کمیته حقوق بشر 

در محکومیت موضوع و پیگیری حقوقی مسئله
10� مذاکره با کش��ورهای همسایه میانمار و 
طرح خطر رش��د افراطی گری به دنبال فش��ارها و 

اقدامات جنایت آمیز علیه مسلمانان میانمار
11� فعال کردن سازمان های مردم نهاد حقوق 

بشری در داخل و خارج از کشور
12� فعال کردن تمامی رس��انه ها در جهت به 

نمایش گذاشتن جنایات مذکور

بهره مناسب از ظرفيت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل؛

بگو مگو ها در امریکا
نمای نزديک

ود وحانی به نیویورک می ر ر
حض��ور  از  رئیس جمه��ور  دفت��ر  رئی��س 
رئیس جمهور کش��ورمان در نشس��ت س��االنه 

مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.
محم��ود واعظ��ی همچنی��ن درب��اره س��فر 
رئیس جمه��ور ب��ه نیویورک نیز گفت: ایش��ان 
س��فر کوتاه و فش��رده ای خواهند داشت و در 
این س��فر برنامه های مختلفی پیش بینی شده 
اس��ت. س��خنرانی در س��ازمان ملل مهمترین 
موضوع این س��فر اس��ت. دیدار ب��ا ایرانیان، 
مس��لمانان، نخبگان سیاسی و اصحاب رسانه و 
مصاحبه با رس��انه ها از جمله برنامه هایی است 
که در این س��فر پیش بینی شده، عالوه بر این 
ایشان با روس��ای کش��ورهای مختلف دیدار و 

گفت و گو خواهند کرد.

درخواست تشکيل جلسه ویژه وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسالمی؛

ابعاد فاجعه در ميانمار گسترده است


