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سفرهای خارجی نمایندگان شخصی است یا کاری؟
سفرهای خارجی مسئوالن و نمایندگان مجلس یکی از موضوعاتی است که بعضا حتی 
ممکن اس��ت مورد انتقاد خود نمایندگان قرار گیرد تا جایی که اخیرا یکی از نمایندگان 
در تذکری س��فرهای خارجی را هزینه بر دانست و گفت سفرهای خارجی به یک رویکرد 

مسابقه ای تبدیل شده است و هیات رییسه مجلس باید به این موضوع ورود پیدا کند.
اینکه نمایندگان در سال چند بار به سفرهای خارجی می روند و اینکه عالوه بر سفرهای 
کاری، آیا برای مس��افرت به همراه خانواده نیز کش��ورهای خارجی را انتخاب می کنند؟ را 

موضوع طرح سوال از تعدادی از نمایندگان از کمیسیون های مختلف مجلس قرار دادیم.
علی ابراهیمی نماینده مردم ش��ازند در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: تاکنون از 
طرف مجلس تنها به یک سفر کاری رفتم. در بهمن سال گذشته به مجارستان رفتم و 

این یک سفر کاری بود. به طور شخصی نیز مسافرت خارجی نمی روم.
عبدالرضا هاش��م زایی نماینده مردم تهران نیز در پاس��خ به این سوال مطرح کرد که 
در گذش��ته به س��فرهای خارجی زیادی رفتم. در این دو س��ال نیز یک سفر به بوسنی و 
صربستان داشتم که یک سفر کاری بود و میهمان کمیسیون امنیت ملی بودم و دیگر سفر 
خارجی نرفتم. در این دو س��ال به همراه خانواده ام سفر خارجی نرفتم، اگر فرصتی فراهم 

شود امکانش است که به همراه خانواده بروم ولی فعال تصمیمی در این زمینه ندارم.
علی اکبری نماینده مردم ش��یراز در مجلس بیان کرد: خوش��بختانه یا متاس��فانه 
من س��فر خانوادگی به خارج از کش��ور نداش��تم. آخرین س��فرم به خارج از کشور نیز 
در تعطی��الت نوروز امس��ال ب��ود که به همراه دکت��ر اردکانیان و گروه کارشناس��ی از 

محیط زیست در هشتمین مجمع جهانی آب شرکت کردم.
محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی در پاسخ به این 
س��وال بیان کرد: از ش��روع مجلس دهم تاکنون دو بار به س��فر خارجی رفته ام که آن 
هم ماموریت بود. بار اول به اتفاق آقای مطهری و دعوت رس��می وزیر خارجه و رییس 
مجلس پارلمان فرانس��ه به این کشور س��فر کردیم. بار دوم نیز به منظور سخنرانی در 
کلوپ ش��رکت توسعه همکاری های مش��ترک ایران و روسیه از طرف موسسه قفقاز به 
منظور س��خنرانی دعوت شدم و به روسیه رفتم. هر دو سفرم کامال کاری بود و فرصت 

تفریح فراهم نشد. به اتفاق خانواده نیز تاکنون به سفر خارجی نرفتم.
هدایت اهلل خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در پاس��خ به این سوال مطرح کرد: من 
قبل از اینکه نماینده شوم به کشورهای خارجی سفر کرده ام چراکه در خارج از کشور تحصیل 
کرده ام و همچنین قبل از نمایندگی مدیرعامل ش��رکت های نفتی بودم و به دلیل موضوع 
کاری س��فرهای خارجی زیادی را به فرانس��ه، ایتالیا، چین، نروژ، آلمان داش��ته ام. من جزو 

نماینده هایی هستم که از خارج زده شده ام. از طرف کمیسیون انرژی نیز به خارج نرفتم.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس در پاس��خ به این س��وال، 
گف��ت: آخرین س��فرم در ایام عید ب��ه کربال بود که به همراه خان��واده ام به زیارت امام 
حسین)ع( رفتیم. تقریبا سالی یک الی دو بار به سفر کربال می روم. در رابطه با کارهای 

اقتصادی نیز معموال سالی یک یا دو بار به سفر می روم.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین ش��هر نیز در پاسخ به این سوال، 
مطرح کرد: آخرین س��فری که به خارج داشتم در س��ال 1390 بود که سفر زیارت به 
کربال بود، بعد از آن نیز به س��فر خارجی نرفتم. البته چندین بار در کمیس��یون مطرح 
شد که به سفر خارجی بروم اما من یک شرط گذاشتم و آن این بود که اگر قرار است 
برای انجام کار از س��وی مجلس باش��د به س��فر خواهم رفت اما اگر قرار است از طرف 
شرکت هایی که بعضا هزینه نمایندگان را تقبل می کنند تا به سفرهای خارجی روند و 
بعدا به نوعی منجر به سوء استفاده از جایگاه نماینده می شود، نمی روم که در پاسخ به 

این شرط می گفتند اگر دوست داری می توانی بروی و اگر دوست نداری نرو.
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در پاسخ به این سوال مطرح کرد: بنده تاکنون 
سفر خارجی نرفتم. من شخصا به وضعیتی که در مجلس در رابطه با سفرهای خارجی 
وج��ود دارد اعت��راض دارم و در صحن مجلس نیز به هیات رییس��ه تذکر دادم تا به این 
موضوع ورود پیدا کنند. متاس��فانه مس��ابقه ای در رابطه با رفتن به سفرهای خارجی در 
مجلس مشاهده می شود که شایسته مجلس نیست. سفرهای خارجی باید دستاوردهای 
روش��نی داشته باشد و بر اساس ضرورت باشد. اینکه هر از چند گاهی از طریق مجلس 
یا وزارتخانه ها یا دس��تگاه های غیردولتی نماینده ها به س��فرهای خارجی اعزام شوند به 
مصلحت مجلس نیست. به بنده چندین مرتبه پیشنهاد رفتن به سفرهای خارجی شده 

ایسنا است ولی هیچ کدام را قبول نکردم چراکه احساس کردم ضرورتی ندارد. 
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فضای سیاس��ی، رس��انه های غربی - عربی در 
روزهای اخیر بار دیگر به کانون اظهارنظرهای متعدد 
در قبال جمهوری اس��المی ایران مبدل شده است. 
آمریکایی ها از جمله نیکی هیلی نماینده آمریکا در 
سازمان ملل ادعای لزوم خلع سالح موشکی و مقابله 

با دخالت ایران در منطقه را مطرح کرده است. 
نشس��ت اتحادیه عرب در حالی در عربس��تان 
برگزار ش��د ک��ه در بیانیه پایانی ب��ار دیگر ایران را 
متهم به دخالت در امور کشورهایی کرده و خواستار 
پایان دخالت ایران در یمن و س��وریه ش��ده اند. اما 
ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه در کنار تکرار ادعاها 
درباره لزوم بررس��ی وضعیت موش��کی و رفتارهای 
منطقه ای ایران، خواس��تار مذاکره با ایران و روسیه 
درباره سوریه و منطقه شده است. اتحادیه اروپا نیز 
مدعی ش��ده ایران و روس��یه باید از نفوذ خود برای 
عدم استفاده سوریه از سالح شیمیایی بهره گیرند.

مجموع این مواضع در حالی مطرح می ش��ود 
که بامداد ش��نبه آمریکا، انگلیس و فرانسه البته با 
حمایت برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی 
به موشک باران سوریه پرداخته اند. اقدامی که مغایر 
با تمام قوانین و منشور ملل متحد است که البته با 

واکنش و محکومیت جهانی همراه شد. 
با توجه به جمیع این ش��رایط، چند نکته درباره 
آنچه در قبال جمهوری اسالمی مطرح شده قابل توجه 
اس��ت. نخس��ت آنکه بحران اصلی غرب آسیا مسئله 
تروریسم است. در این میان دو رفتار در قبال تروریسم 
مش��اهده می شود یک س��وی معادله عراق و سوریه 
هس��تند که در سال های اخیر مبارزات گسترده ای با 
تروریس��م داشته اند در حالی که حامی اصلی آنها در 
این مبارزه جمهوری اس��المی ایران، جبهه مقاومت 

منطقه و در سال های کنونی روسیه بوده اند.
در س��وی دیگر معادله ائت��الف آمریکایی قرار 
دارد ک��ه جز حمایت از تروریس��ت ها و اس��تمرار 
بحران در منطقه کارکرد دیگری نداشته اند. تجاوز 
موشکی بامداد شنبه به سوریه نشان داد که ائتالف 
آمریکایی همچنان یک هدف را در دستور کار دارد 
و آن حمایت از گروه های تروریستی است چنانکه 
این موش��ک باران پاس��خی بود به دس��تاوردهای 
ارتش س��وریه در غوطه شرقی و دوما که شکست 
س��نگین تروریس��ت ها بود. در همی��ن حال رژیم 
صهیونیستی چند روز پیش از این تجاوز، اقدام به 
بمباران پایگاه نظامی تی فور در حمص سوریه کرد 
که آن نیز در حمایت از تروریست ها بوده است. در 
همین حال کش��ورهای عربی مانند عربستان، که 
در نشس��ت ریاض ادعای بشردوستی سر می دادند 
از یک سو رسما اذعان کرده اند که هزینه تحرکات 
نظامی غرب در س��وریه را می پردازند و از س��وی 
دیگر مستقیما به کشتار مردم یمن ادامه می دهند. 
سکوت این کشورها در برابر سرکوب ملت فلسطین 

توسط رژیم صهیونیستی را نیز باید افزود. 
با توجه به این حقایق می توان گفت آنانی که 
باید خلع س��الح ش��وند نه ایران و جبهه مقاومت 
بلک��ه آمریکا، ش��رکای غرب��ی آن، ارتجاع عربی و 
رژیم صهیونیس��تی هستند که رسما نشان داده اند 
که تهدیدی برای امنیت و ثبات جهان می باش��ند 
ک��ه نمود آن را در تحوالت روزهای اخیر س��وریه 

می توان مشاهده کرد.
دومین نکت��ه ادعاهای مطرح ش��ده مبنی بر 
لزوم مذاکره با ایران و روس��یه برای برقراری ثبات 
در سوریه اس��ت که از زبان ماکرون رئیس جمهور 
فرانسه مطرح شده است. در باب این ادعا نیز چند 
محور قابل توجه است. اول آنکه ادعای اروپا مبنی بر 
لزوم اقدام ایران و روسیه برای جلوگیری از استفاده 
س��وریه از سالح شیمیایی همان اتهام زنی مبنی بر 
نقش سوریه و متحدانش در حمالت شیمیایی است 
که در لفظی به اصطالح صلح طلبانه مطرح شده در 
حالی که تمام شواهد نشان می دهد استفاده کننده 
از سالح شیمیایی گروه های تروریستی هستند که 
تحت حمایت آمریکا، برخی کشورها غربی، عربی و 
رژیم صهیونیستی هستند و حتی ائتالف آمریکایی 
در حمایت از آنها اقدام به موشک باران سوریه کرده 
است. لذا ادعای اتحادیه اروپا فرافکنی و پاک کردن 
صورت مساله یعنی کمرنگ سازی نقش تروریست ها 

در حمالت شیمیایی است.
 دوم آنکه کش��ورهایی مانند فرانس��ه که اقدام 
به موش��ک باران عضو س��ازمان مل��ل در حمایت از 
تروریس��ت ها می کنند قطعا صالحی��ت صحبت از 
مذاکره و روند سیاس��ی را ندارند چراکه اگر در رفتار 
آنها برای رویکرد سیاسی صداقتی وجود داشت هرگز 
اقدام به بمباران س��وریه نمی کردند. موش��ک باران 
سوریه در حمایت از تروریس��م واهی بودن رویکرد 
مذاکراتی آنها را نشان می دهد. در همین حال طرح 
موضوع مذاکره سیاس��ی با ایران و روسیه برای حل 
بحران سوریه در شرایطی که چند روز از موشک باران 
س��وریه می گذرد بیانگر آن است که غرب از یک سو 
به دنبال انحراف افکار عمومی از جنایتی اس��ت که 
خود در س��وریه رق��م زده و س��عی دارد با ادعاهای 

دیپلماتیک پرونده سیاه خود را پنهان  سازد. 
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درپاسخبهسیاستروز:

اقدامسهکشورمتجاوز
بهسوریهتأثیری

درسیاستهایایرانندارد

متجاوزانبرایپنهانسازی
شکستخوددرسوریهتقالمیکنند

رجزخوانی
بازندگان

انگلیس��ی،  آمریکای��ی،  ائت��الف  ویژه فرانس��وی، عربی و صهیونیستی گ�زارش
در حالی موش��ک باران س��وریه برایشان یک ناکامی را 
ثبت کرد که برای پنهان سازی این شکست و مقابله با 
اعتراض های جهانی به این تجاوزگری به رجزخوانی و 

جوسازی روی آورده اند.
تج��اوز موش��کی ائت��الف آمریکایی به س��وریه با 
محکومیت گس��ترده جهانی همراه ش��د در حالی که 
جهانیان تاکید دارند این تجاوزگری با شکس��ت همراه 

بوده و در عین حال عامالن آن باید محاکمه شوند.
در این میان متجاوزان به سوریه برای پنهان سازی این 
شکس��ت و البته مقابله با مطالبه جهانی برای محاکمه 
این جنایت کاران به فضاس��ازی رسانه ای روی آورده اند 
چنانک��ه »امانوئ��ل ماک��رون«، رئیس جمهور فرانس��ه 
در مصاحبه با رس��انه های این کش��ور گفته او »دونالد 

ترامپ« را برای ماندن در سوریه مجاب کرده است.
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