
ضرورت تغییر مرجعیت تعیین
 و صالحیت حقوق بشر در جهان

حقوق بشر، بنیادی  ترین مسئله ای است که هر انسانی به  طور ذاتی، فطری 
و به  صرف انسان بودن باید از آن بهره مند باشد. این حق از دیرباز مورد توجه 
ملت  ها و اندیشمندان بوده است. امروزه نیز این مفهوم اهمیت و برجستگی 
فوق العاده یافته و تاکنون اس��ناد بین المللی متعددی ب��رای حمایت از 

سندحقوق بشرفراگیر تدوین شده است. 
عدالت، صلح، دموکراسی، آزادی بیان و عقیده و حفظ کرامت انسانی به 
عنوان ویژگی های فطری انسانی، از اساسی  ترین مسائل جهانی مورد بحث 
قدرت ها و س��ازمان ها و نهادهای جهانی در عرصه روابط بین الملل ذیل 
موضوع حقوق بشر است که مع األسف از سوی افراد، گروه ها و حتی دولت ها 
به اشکال گوناگون تهدید و نقض می شوند، یا به طور انحصارطلبانه و یکجانبه 
تفسیر و مورد استفاده ابزاری قرار می گیرند. در این میان  ایاالت متحده که 
خود را پرچمدار رعایت حقوق بشر تلقی می کند، یکی از بزرگ ترین ناقضان 

آن در داخل و خارج از امریکا به شمار می آید. 
رفتار و عملکرد دولتمردان امریکا در تاریخ سیاسی امریکا و جهان، بهترین 
سند برای داوری درباره پرونده حقوق بشر امریکا و ادعاهای دموکراسی 
خواهی و حقوق بشری آن است. امریکا که بزرگ ترین مدعی حقوق بشر در 
تاریخ روابط بین الملل است،حجیم  ترین پرونده های نقض حقوق بشری در 

جهان به شکل مستقیم و غیرمستقیم با خود دارد. 
تاریخ مملو از مصادیق و رخدادهای خالف حقوق بشری است که توسط 
امریکا اتفاق افتاده است. کل جغرافیای جهان از قاره امریکا، تا آفریقا و آسیا 
و اقیانوسیه و حتی اروپا نشانی از آثار و نتایج نقض حقوق بشر امریکا را به تن 

دارد و درحافظه تاریخی خود ثبت دارد. 
به گواهی تاریخ و اس��ناد موجود در مراکز اسناد، موزه های تاریخ سیاسی 
جهان درآسیا، آفریقا، امریکا، اروپا، دولت امریکا نسبت به اقلیت های رنگین 
پوست در داخل و خارج از امریکا به هیچ یک از تعهدات بین المللی در قبال 
حقوق بشر پایبند نبوده و نیست. در چندقرن گذشته که کمتر سرزمینی 
را می توان یافت که طعم تازیانه های استعمار امریکا را نچشیده باشد. اما 
قدرت غول  رس��انه ای امریکا، هرگز اجازه نداده و نمی دهد، مردم با چهره 

واقعی امریکا آشنا شوند. 
امریکا به عنوان مدعی حقوق بشر، بسیاری از کنوانسیون های حقوق بشر 
را امضا نکرده و در بعض��ی از مواردی که آن را در س��ازمان ملل پذیرفته، 
سیر قانونی آن در مجامع و مجاری قوانین داخل امریکا مورد پذیرش قرار 
نگرفته است؛ همچنین از خیلی معاهدات بین المللی نیز خارج شده است. 
از مصادیق نقض حقوق بشر امریکا، نقش مستقیم یا دخالت این کشور در 
راه اندازی و مدیریت بیش از 100 جنگ در سده اخیر بوده است که در آنها 
صد ها میلیون نفر از مردم کشته و زخمی شده اند، به عنوان نمونه در قاره 
آفریقا 50 میلیون آفریقایی و در عراق و افغانستان یک تا 5 میلیون نفر به 
دست امریکا قربانی شده اند. جمهوری اسالمی ایران عزیز نیز از عوارض 
جنایات ضد حقوقی امریکا درامان نبوده و نیست، بیان جنایات امریکا در 
حق مردم ایران قبل و بعد از انقالب کتاب هفتاد من مثنوی است که از حد 

این مختصر فراتر است. 
اهم ای��ن جنایات عبارتن��د از س��رنگونی دولت مردمی مص��دق، قانون 
کاپیتوالسیون، پرداخت حق توحش به سربازان امریکایی مستقر در ایران، 
حمله به هواپیمای مس��افربری ایران در 12 تی��ر 1367، حمایت از ترور 
17 هزار انسان بی گناه توس��ط گروهک منفور منافقین )به طوری که در 
سال های اولیه دهه 60، شاهد ترور روزانه 30 نفر از مردم در تهران بودیم(، 
پشتیبانی از صدام در جنگ تحمیلی و کشته و مجروح شدن هزاران نفر 
از مدافعان وطن و مردم عادی،حمایت از گروهک های تروریستی، اعمال 
تحریم های همه جانبه از جمله در زمینه داروی بیماران خاص و اقدامات 

تروریستی و تخریبی .
مهم  ترین نقض حقوق بشر به دست دولت امریکا، در ماه ژوئیه 1988مصادف 
با12 تیرماه 1367 اتفاق افتاد. در این روز ناو »وینسنس « امریکا هواپیمای 
مسافربری ایرانی را که حامل 290 مسافر  که اغلب آنان زنان و کودکان بودند  
به شهادت رساند. به همین مناسبت، ایران، در راستای دفاع از حقوق خود و 
برقراری صلح، امنیت و حقوق بشر، 12 تیرماه هرسال را »روز افشای حقوق 
بشر امریکایی« نامگذاری کرده است. یادداشت را با چند سؤال حائز تامل 
و نیازمند تبیین به پایان می برم؛ امریکا با این پرونده حجیمی که درنقض 
حقوق بشردارد، چرا باید مرجع تعیین و صالحیت رعایت حقوق بشر در 
جهان باشد؟ آیا سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر درکشورهای نباید 
تدبیری برای برون رفت از سیطره حقوقی امریکا انجام بدهند؟ آیا کشورها  
اسالمی نباید ذیل حقوق بشر اسالمی، آغازگر تغییر قطب تعیین حقوق 
بشر درشرایط فعلی باشند؟ قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران چه نقشی 

درتغییر رویکرد و تغییر قطب تعیین حقوق می تواند داشته باشد؟

واکنش به باز نشر شایعه 3 سال پیش
سردار نصیری: سرباز والیت 

و پاسدار انقالب هستم
س�ردار نصی�ری، فرمان�ده س�ابق 
حفاظت س�پاه در واکنش به بازنش�ر 
مج�دد ش�ایعه بازداش�تش ک�ه پس 
از سه س�ال مطرح شده اس�ت، آن را 
ب�ه دلی�ل شکس�ت های پ�ی در پی 
دش�منان از س�پاه دانس�ت و گف�ت: 
سرباز والیت و پاسدار انقالب اسالمی 

هس�تم و خ�دا را ش�اکرم ک�ه حی�ات م�ن در دف�اع مق�دس و 
س�نگر پاس�داری از نظ�ام و انق�الب در س�پاه رقم خورده اس�ت. 
به گزارش س��پاه نیوز، روزنامه نیویورک تایم��ز در روزهای اخیر مدعی 
بازداشت س��ردار نصیری به اتهام همکاری با س��رویس اطالعاتی رژیم 
صهیونیستی )موساد( شد که این خبر مورد توجه رسانه های معاند نیز قرار 
گرفت. طرح این ادعا در واقع بازنشر شایعه ای است که در سال 1398 و پس 
از مراسم تودیع سردار نصیری از فرماندهی حفاظت سپاه در رسانه های 
ضد انقالب فارسی زبان مطرح شده بود و در همان مقطع نیز از سوی سردار 
رمضان شریف، سخنگوی سپاه تکذیب و تاکتیکی نخ نما شده اعالم شد که 

معموالً پس از تغییر و تحوالت سپاه توسط دشمنان مطرح می شود. 
سردار سرتیپ دوم پاسدار علی نصیری هم که در همان مقطع طرح این 
شایعات را به دلیل نقش خود در حوزه های حفاظتی دانسته بود، در واکنش 
به بازنشر مجدد و غیر حرفه ای این شایعه که پس از تغییرات جدید سپاه 
و پس از سه سال مجدد مطرح شده، آن را به دلیل شکست های پی در پی 
نظام سلطه و صهیونیسم از سپاه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مقدس 
جمهوری اسالمی دانست و گفت: اینگونه اقدامات به دست دشمنان زخم 
خورده از انقالب با هدف ناامید کردن مردم نسبت به سپاه و اقدامات مؤثر 
این نهاد مردمی و نیز مرهم گذاشتن بر شکست های شان صورت می پذیرد. 
س��ردار نصیری با تأکید بر اینکه سرباز والیت و پاس��دار انقالب اسالمی 
است، گفت: خداوند متعال را شاکرم که حیات من در دفاع مقدس و سنگر 
پاسداری از نظام و انقالب اسالمی در س��پاه پاسداران رقم خورده است و 
امیدوارم عاقبت بخیری و شهادت در این لباس مقدس برایم حاصل شود. 

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی:
عربستان حسن نیت خود را

 باید در عمل نشان دهد
س�عودی ها بای�د در مق�ام عم�ل حس�ن نی�ت خ�ود را نش�ان 
دهن�د و ب�ر اس�اس راهب�ردی ک�ه ب�رای منطق�ه مثمرثم�ر 
باش�د، از همراه�ی ب�ا بیگان�گان در منطق�ه پرهی�ز کنن�د. 
ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در گفت وگو با خبرگزاری خانه  مل��ت، در خصوص اظهارات وزیر 
امور خارجه کش��ورمان در دیدار با الکاظمی مبنی بر اعالم حمایت ایران 
از بازگشایی سفارتخانه  ها در تهران و ریاض، گفت: جمهوری اسالمی در 
راستای تأمین منافع ملی هیچ گاه از مذاکره هراس نداشته و همواره در این 
راستا ضمن حضور مقتدرانه در صحنه های مذاکره، اعالم کرده به آرمان های 

خودش پایبند است. 
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه رویکرد 
ایران در مذاکره بر پایه امنیت ملی و مؤلفه های نظام اسالمی است، اظهار 
کرد: بنابراین می توان اذعان کرد بازگش��ایی س��فارتخانه های دو کشور 
می تواند گام مثبتی باشد و مس��یر مذاکرات آتی را هموارتر کند. نتیجه 
بخش بودن مذاکرات با سعودی ها بستگی به رویکرد هایی دارد که از ریاض 
شاهد خواهیم بود؛ در واقع آنها باید درصدد تأمین منافع بیگانگان در منطقه 
و زمینه ساز ناامنی منطقه نباشند و از مشروعیت بخشی به صهیونیست ها 
پرهیز کنند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اگر ریاض 
سازنده و با حسن نیت وارد مذاکرات شود، ایران پذیرای مذاکرات خواهد 
بود، افزود: به عبارتی سعودی ها باید در مقام عمل حسن نیت خود را نشان 
دهند و بر اس��اس راهبردی که برای منطقه مثمرثمر باشد، از همراهی 
با بیگانگان در منطقه پرهیز کنند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: در واقع پرهیز 
از رفتارهای گذشته و بازکردن پای بیگانگان در منطقه، احترام به حسن 
همجواری و همکاری دوجانبه از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار 
بگیرد زیرا بی عملی و رفتارهای دوگانه از سوی به مذاکرات آسیب می زند. 

مجمع جهانی صلح اسالمی در بیانیه ای عنوان کرد
 »12 تیر«    یادآور آشکار ترین

 نقض حقوق بشر به دست امریکا
مجم�ع جهان�ی صل�ح اس�المی در بیانی�ه ای دوازده�م تیرم�اه 
)ش�لیک ناو امریکایی به هواپیمای مس�افربری ایران( را نمونه ای 
از یک تراژدی بزرگ انس�انی علی�ه دولت و مردم ایران دانس�ت و 
نوش�ت: این فاجعه که با سیاست و قدرت به دس�ت ایاالت متحده 
صورت پذیرفت�ه نمون�ه ای از نقض حقوق بش�ر امریکایی اس�ت. 
به گزارش ایرنا، مجمع جهانی صلح اسالمی در این بیانیه  نوشت: دوازدهم 
تیرماه یادآور یکی از تلخ  ترین وقایع و خاطرات انقالب اسالمی و مردم ایران 
و در عین حال یکی از آشکار ترین موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت 
مستکبر امریکا است. این واقعه تأسف بار، حمله موشکی ناو جنگی این 
کشور در خلیج فارس به هواپیمای مس��افربری جمهوری اسالمی ایران 
بود؛ جنایتی تلخ که در 12 تیرماه سال 1367 روی داد و منجر به شهادت 
290 مسافر و خدمه این پرواز شد و این امر در دنیا همانند یک لکه، روی 

سردمداران امریکایی را تا ابد سیاه کرده است. 
مجمع جهانی صلح اسالمی تصریح کرد: امریکا که داعیه حقوق بشری و نبرد 
علیه تروریسم در جهان را دارد، خود یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر و حامی 
تروریسم محسوب می شود. این بیانیه خاطرنشان کرد: تحریم های یکجانبه 
امریکا، اثرات جبران ناپذیری را در حوزه سالمت و بهداشت بر افراد آسیب 
گذاشته است و این تحریم  ها باعث شده تا کودکان و سایر افراد در ایران نتوانند 
از حق سالمت خود بهره مند شوند. ممانعت از دسترسی افراد به تجهیزات 
درمانی، نقض آزادی انس��ان  ها برای برخورداری از حق س��المت بوده و در 
صورتی که به درد و رنج بیشتر آنها منجر شود کامالً غیر انسانی است، حتی 
اگر غیر عمد باشد. توسل به این اقدام صرفنظر از تأثیرات جبران ناپذیری بر 
ترویج ارزش های حقوق بشری گذاشته اس��ت که این خود یک گام بزرگ 
عقب نشینی برای حاکمیت قانون و ناکامی درمسیر تحقق آرمان های حقوق 
بشری محسوب می شود.  مجمع جهانی صلح اسالمی از همه انسان های آزاده 
و نخبگان و آزادیخواهان جهان خواسته است در راستای افشا کردن موارد 
نقض حقوق بشر توسط دولتمردان امریکا و مدعیان دروغین حقوق بشر، به پا 
خیزند و با آگاه کردن جامعۀ جهانی تا احقاق حقوق حقۀ همه انسان  ها فارغ از 

نژاد، قومیت و مذهب با هر چه در توان دارند، تالش کنند. 

علی حسن حیدری

   گزارش

طرح نمایندگان درباره تشکیل کمیسیون تلفیق برای طرح  ها و لوایح

روند قانونگذاری اصالح می شود

نمایندگان مجلس ش�ورای اس�المی طرحی را 
تهیه کرده اند که در صورت تصویب، با تشکیل 
کمیس�یون تلفیق برای طرح ه�ا و لوایح، روند 
قانونگ�ذاری در خان�ه مل�ت اصالح می ش�ود. 
یکی از معضالتی که مجلس ش��ورای اسالمی در 
ادوار مختلف همواره با آن روبه رو بوده، چگونگی 
بررسی طرح ها و لوایح در صحن علنی مجلس بوده 
اس��ت. اگرچه این طرح ها و لوایح قبل از ورود به 
صحن در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی و 
ارزیابی قرار می گیرد، اما مشارکت جدی نداشتن 
نمایندگان در رأی گیری نهایی در صحن که بعضاً با 
تذکر و حتی تقاضای رئیس جلسه برای شرکت در 
رأی گیری همراه بوده، اتقان در تصمیم گیری های 
مجلس برای تصویب ی��ا رد یک ط��رح و الیحه 
را به چالش کش��یده بود. فراتر از ای��ن گاهی در 
بررسی طرح ها و لوایح در صحن علنی به جزئیاتی 
اش��اره می ش��ود که جای آن نه در صحن که در 
کمیسیون های تخصصی است. نمایندگان طراح 
اکنون امیدوارند با طرح جدید خود ضمن برطرف 
کردن این نواقص، روند قانونگذاری در مجلس را 
بهبود ببخشند؛ طرحی که اگرچه تا نهایی شدن 

فاصله فراوان دارد، ام��ا می توان امیدوار بود که به 
نتیجه مطلوب برسد. 

جعفر ق��ادری، نماینده مردم ش��یراز در مجلس 
ش��ورای اس��المی که درباره این ط��رح با فارس 
گفت وگو کرده می گوید: بر اس��اس این طرح این 
کمیسیون با حضور یکی از نواب رئیس مجلس و 
دو نفر از دبیران هیئت رئیسه و حضور سه نماینده 

از هر کمیسیون تخصصی تشکیل می شود. 
درمقدمه طرح تش��کیل کمیس��یون تلفیق برای 
طرح  ها و لوایح که با عن��وان »طرح افزایش 3 ماده 
به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی« تهیه 
شده، آمده است: روند قانونگذاری در کشور، روند 
مناسبی نیست و نامناس��ب تر از سایر کشورهای 
دنیا است. در کجای دنیا در صحن مجلس جزئیات 
پیش��نهادهای نمایندگان در مورد مواد، بند ها و 
تبصره های هر ط��رح و الیحه به بحث گذاش��ته 
می ش��ود؟ اگر این م��وارد تخصصی اس��ت جای 
رس��یدگی به آنها در صحن مجلس نیست. وقتی 
تعداد جلسات صحن در هفته محدود به حداکثر سه 
جلسه است و حداقل یک جلسه آن هم به موضوعات 
نظارتی اختصاص داده می شود چرا نباید در شیوه 

قانونگذاری تغییر ایجاد ک��رد؟ اگر قوانین به جای 
مانده از مجالس قبل از انقالب جامع تر و مانع تر از 
قوانین مصوب در مجالس پس از انقالب است و اگر 
دوره ماندگاری قوانین سایر کشور ها بیشتر از کشور 
ما است، بدین خاطر است که شیوه قانونگذاری آنها 
منطقی تر و تخصصی تر از مجالس بعد از انقالب ما 
است. در بیشتر کشورهای دنیا کارهای تخصصی 
قانونگذاری را به حزب خود واگذار و کارهای پخته 
حزبی را در مجلس تبدیل به قانون می کنند. وقتی 
در کشور ساختار حزبی نداریم، چگونه انتظار داریم 
نماینده در حکم آچار فرانسه همه این کار ها را در 

صحن مجلس انجام دهد؟
اگر نمایندگان اجازه اص��الح آیین نامه را بدهند و 
کمیسیون تلفیق رسیدگی به طرح ها و لوایح تشکیل 
ش��ود، با امکان باز بودن رادیو در این کمیس��یون، 
می توان پیشنهادهای حذفی و اصالحی نمایندگان 
را در این کمیسیون رسیدگی و وقت صحن مجلس، 
صرفاً برای رأی گیری در م��ورد تصویب یا رد مواد 
طرح ها و لوایح به کار گرفت. با همین اصالح ساده 
روند رس��یدگی به طرح ها و لوایح و در نتیجه رفع 
مغایرت ها و پرکردن خألهای قانونی سرعت می گیرد. 

برای مش��ارکت دادن همه کمیس��یون ها و همه 
نمایندگان می توان ساز و کار قانونگذاری را به گونه ای 
تنظیم کرد که در کمیس��یون تلفیق رسیدگی به 
طرح ها و لوایح، هر کمیسیون در آن تعداد مشخصی 
نماینده داشته باشد. اگر این کمیسیون به وسیله 
هیئت رئیسه مجلس اداره و به سایر نمایندگان هم با 
حق رأی اجازه حضور داده شود حق انحصاری برای 
نماینده ای تعریف نمی شود. اگر این کار انجام شود 

روند قانونگذاری سرعت می گیرد. 
در تشریح طرح هم آمده است: 

ماده واحده- یک بند به عنوان بند 7-1 و سه ماده 
به عنوان مواد ۴۴ مکرر 1و 2و 3 به شرح زیر به آیین 

نامه داخلی مجلس اضافه می شود:
1-7- کمیسیون تلفیق رسیدگی به طرح  ها و لوایح، 
ماده ۴۴ مکرر 1: به منظور رس��یدگی به جزئیات 
طرح ها و لوایح )غی��ر برنامه و بودجه ای( کش��ور، 
کمیسیونی به نام کمیس��یون تلفیق رسیدگی به 
طرح ها و لوایح با عضویت سه نفر از هر کمیسیون 
تخصصی با امکان تغییر برای هر ط��رح یا الیحه، 
رئیس مجلس )یکی از نواب رئیس( و دو نفر از دبیران 
مجلس تأسیس  می شود. سایر نمایندگان مجلس 
نیز در صورت تمایل می توانند با داشتن حق رأی در 

جلسات این کمیسیون شرکت نمایند. 
تبصره 1: این کمیسیون توسط رئیس مجلس )یکی 

از نواب رئیس( و دبیران مجلس اداره می شود. 
تبصره 2: جلسات این کمیسیون در عصر روزهای 
شنبه، دو شنبه و چهار شنبه هفته های کاری مجلس 

تشکیل می شود. 
تبصره 3: جلسات کمیسیون توسط صدای جمهوری 

اسالمی ایران پخش می شود. 
ماده ۴۴ مک��رر 2- جزئیات طرح ه��ا و لوایحی در 
کمیسیون تلفیق رسیدگی به طرح ها و لوایح مورد 
بررسی قرار می گیرد که دو شوری بودن و کلیات آن 

به تصویب مجلس رسیده باشد. 
ماده ۴۴ مکرر 3- در صورتی که گزارش کمیسیون 
اصل��ی و پیش��نهادهای کمیس��یون های فرعی و 
نمایندگان در مورد هر ماده در کمیس��یون تلفیق 
رسیدگی به طرح ها و لوایح به تصویب برسد، برای 
تصویب در صح��ن مجلس صرفاً قرائ��ت و به رأی 
گذاشته می شود. در صورت عدم تصویب، مواد رأی 
نیاورده برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق 

رسیدگی به طرح ها و لوایح برگردانده می شود. 
انتظار می رود با بررس��ی این طرح پیشنهادی در 
مجلس شورای اسالمی، نمایندگان مردم در خانه 
ملت گام مؤثری در اتقان تصوی��ب طرح ها و لوایح 

بردارند. 

نماینده مردم تهران:
دیپلماسی منطقه ای

 کشور را  در مقابل تحریم مقاوم می کند
ما در مسیر ارتباط با همسایگان به دنبال توسعه بازارهای منطقه ای 
و تش�کیل جبهه دیپلماس�ی منطقه ای هس�تیم و از ای�ن رهگذر 
می توانیم تا حدود زی�ادی نیاز های اقتصادی خ�ود را تأمین کنیم. 
مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به رویکرد 
تحولی در وزارت خارجه برای توسعه روابط با کشور های همسایه اظهار 
داشت:حضور سران کشورهای مختلف در تهران و یا حضور مسئولین بلند 
پایه کشورمان در کشورهای همسایه و پیرامونی نشان دهنده اتخاذ رویکرد 
جدیدی در حوزه دیپلماسی در راستای تنوع بخشی به شرکای خارجی 
است. وی افزود: این رویکرد بیانگر این است که ما همه ظرفیت های خود 
را معطل اتفاقاتی نکرده ایم که اختیار مستقیمی در آن نداریم، ما در مسیر 
ارتباط با همسایگان به دنبال توسعه بازارهای منطقه ای و تشکیل جبهه 
دیپلماسی منطقه ای هس��تیم و از این رهگذر می توانیم تا حدود زیادی 

نیازهای اقتصادی خود را تأمین کنیم.  

عضو هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد
فشار صهیونیست  ها 

مانع  به نتیجه رسیدن مذاکرات
امریکا تحت تأثیر البی صهیونیستی تالش دارد مذاکرات به نتیجه 

نرسد. 
حجت االسالم علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با ایرنا ب��ا بیان اینکه امریکا ت��الش دارد نگذارد نتیجه ای 
در مذاکرات ایران با غرب حاصل ش��ود، اظهار کرد: امریکا تحت فشار 
البی صهیونیس��تی می خواهد ایران به منافع خود در مذاکرات نرسد و 

می خواهد که اجرای تعهدات برای ایران یک جاده یکطرفه باشد. 
عضو هیئت رئیس��ه مجلس افزود: خبر های  رسیده از قطر حکایت دارد 
که امریکایی  ها در مذاکرات کارشکنی می کنند. سلیمی خاطرنشان کرد: 
کارشکنی امریکایی  ها در مذاکرات بدانجا رسیده که نماینده اتحادیه اروپا 
هم نسبت به این رفتار امریکا واکنش نشان داده و عنوان می کند که امریکا 
مسیر مذاکرات را همراهی نمی کند. وی افزود: امریکایی  ها تمام تالش خود 
را به این مسئله معطوف کرده اند که ایران به منافعی که در برجام برایش 
در نظر گرفته شده نرسد و فقط به اجرای تعهدات بپردازد و در واقع آنها 
درصدد هستند از این طریق نسبت به محدودسازی ایران در حوزه های 

مختلف علمی، هسته ای، اقتصادی، موشکی و غیره اقدام کنند. 
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 اصالحطلبانبهپیشنهادویزیترایگان 
محرومانخندیدند!

احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و کنشگر سیاسی اصالح طلب گفته 
که اصالح طلبان به پیشنهاد او برای حضور در مناطق محروم و 
ویزیت رایگان مردم خندیده اند! او همچنین گفته برخی گروه  ها 
در جامعه ایران نه تنها دیگر نسبت به برخورد یا زندانی شدن 
اصالح طلبان حساس نخواهند شد، بلکه ممکن است خوشحال 

هم بشوند. 
زیدآبادی که با نش��ریه صدا گفت وگو می کرد، در بخش��ی از 
صحبت هایش که به دوری اصالح طلبان از مردم می پرداخت، 
گفته: »در شرایط فعلی، درگیر شدن اصالح طلبان با سیستم 
حاصلی ندارد. چ��ون، اوالً اصالح طلبان آن اعتبار و س��رمایه 
اجتماعی قبلی را ندارند که جامعه نسبت به برخورد یا زندانی 
شدن آنان حساس شود )ش��اید برخی گروه  ها خوشحال هم 
بشوند(. ثانیاً درگیر شدن اصالح طلبان، فضا و بهانه را برای فعال 
شدن بیشتر آن طیف تندرو اصولگرا فراهم می کند که به ضرر 
حل مسائل است و خود اصالح طلبان هم در این میان، بی دلیل 

قربانی می شوند. «
این سخنان زیدآبادی نشان می دهد آنچه آن را درگیر شدن با 
سیستم می نامند، به خودی خود برای اصالح طلبان موضوعیت 
ندارد، بلکه برای جلب نظر مردم چنین می کنند. در حالی که اگر 
انتقاد، سیاسی نیست و واقعاً ایرادی در سیستم وجود دارد، باید 
بیان شود، حتی اگر مردم - به هر دلیلی، از جمله بی اطالعی یا 

تفاوت نظر- آن را نپسندند. 
زیدآبادی در ادامه گفته: »فعالی��ت مردمی در قالب خیریه  ها 
کار دیگری اس��ت که می توان انجام داد. مثاًل من به دکتر رضا 
خاتمی و دکتر شکوری راد پیشنهاد کردم یک روز به مناطق 
حاشیه شهر بروند و مریض  ها را رایگان ویزیت کنند. خیلی  ها 

به این پیشنهاد من خندیدند؛ در حالی که اگر به آنجا بروند با 
آدم های زیادی آشنا می ش��وند، عمق مشکالت و مناسبات را 
می توانند درک کنند، مردم به آنها اعتم��اد می کنند و آنان را 
دلسوز خود می شناسند. چرا این کار ها را نمی کنند؟ با مدام در 
جمع محدود خود نشستن و توئیت زدن که سرمایه اجتماعی 

احیا نمی شود. «
عدم تعامل با دهک های اقتصادی پایین جامعه از نقاط ضعف 
اصالح طلبان محسوب می شود. آنها حتی در جریان انتخابات 
سال 88، این دهک های پایین را به دلیل رأی دادن به محمود 
احمدی نژاد مورد تمسخر قرار دادند. صف مرگ موش، لشکر 
قابلمه به دست  ها یا لبوفروش های هسته ای بخشی از مصادیق 

تمسخر مردم محروم جامعه از سوی اصالح طلبان است. 
اس��فند 95 و چند ماه مانده به انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
عبداهلل نوری، وزیر کشور دولت اصالحات در گفت وگو با روزنامه 
شرق گفته بود: »تکیه کالم همیشگی من این بوده که ارتباط 
اصالح طلبان با اقشار مردم ضعیف است. اگر معنای اصالح طلبی 
این باشد که فقط دنبال چند مقوله خاص، مانند آزادی بیان و 
مطبوعات و تجمعات و احزاب باشیم که البته در جای خود بسیار 
با اهمیت هستند و به مسائل حاد زندگی روزمره آنها دقت الزم و 
کافی را نداشته باشیم. این خود ظلم به جریان اصالح طلبی است. 

اصالح طلبی باید جامع باشد....«
  پاسخآرمینبهزحماتجهانگیری

برایدولتاصالحطلبان
محسن آرمین، فعال سیاسی اصالح طلب با طعنه به اسحاق 
جهانگیری، تلویحاً گفته ک��ه او در دولت روحانی نس��بت به 
شرایط حساسی که دولت داشت، احساس مسئولیت نمی کرد. 
اختالفات اصالح طلبان تندرو با جهانگیری از همان زمان دولت 

روحانی آغاز شد و تاکنون هم به صلح نینجامیده است. 
آرمین که در جلسه هم اندیشی رؤسای استانی حزب توسعه 
ملی ایران اس��المی صحبت می کرده، گفته: »می توان گفت 
که دولت دوم آقای روحانی دولت نابختی��ار بود و تیر بال از هر 
س��متش می بارید. البته عدم درک صحیح هم��کاران آقای 
روحانی از حساسیت شرایط هم مزید بر علت  می شد؛ چنانکه 
در این دولت، کابینه احساس نمی کرد که در برابر شرایط باید 
مقاومت کند یا مقداری جسارت به خرج دهد. تنها خود آقای 
روحانی بود که گاهی حرفی می زد و وزرا و حلقه اول مشورتی 
او، عموماً همراهی خاصی با آقای روحانی نمی کردند یا درکی از 
حساسیت شرایط نداشتند یا در قبال آن شرایط چندان احساس 
مسئولیت نمی کردند. مثاًل مس��ئله معاون اول ایشان در اوج 
بحران و مشکالت، این بود که علیه اصالح طلبان که تنها متحدان 
دولت در آن شرایط بودند موضع بگیرد و نقش و تأثیر معدود 

اصالح طلبان حاضر در دولت را هر چه بیشتر محدود کند. «
آرمین گرچه ضمن کالم خود به جهانگیری هم حمله کرده، اما 
مضمون دیگری از سخنانش هم جالب توجه است و آن سهم 
قائل نش��دن برای اصالح طلبان در پذیرش مسئولیت دولتی 
است که با حمایت همه جانبه آنان بر س��ر کار آمد و از عبارت 
»معدود اصالح طلبان حاضر در دولت« اس��تفاده می کند. اما 
اوالً روحانی از هر کس��ی در کابینه اش استفاده کرده باشد، در 
هر حال دولت او مورد قبل و بعد انتخابات مورد حمایت تمام 
قد اصالح طلبان بود. ثانیاً نه تنها خود اس��حاق جهانگیری از 
اصالح طلبان محسوب  می شد و می شود، بلکه نوبخت و زنگنه 
و ربیعی و آش��نا و کالنتری و ترکان و...  ک��ه در دولت روحانی 
نقش های کلیدی داشتند هم خارج از جریان اصالحات نبودند. 
جهانگیری برای دولت اصالح طلبان، خود را بی اعتبار کرد و حاال 

اینگونه پاسخ می گیرد. 

دبیر ستاد حقوق بشر ضمن اشاره به جنایات 
حقوق بش�ری امریکا و حمایت این کش�ور از 
رژیم صدام در طول جن�گ تحمیلی گفت که 
سهم و مسئولیت کشورهای دخیل در جنایت 
بمباران شیمیایی سردشت باید تعیین شود. 
به گزارش ایلنا، کاظ��م غریب آبادی، معاون امور 
بین الملل قوه قضائیه و دبیر س��تاد حقوق بشر، 
ضمن اشاره به هفته افش��ای ماهیت حقوق بشر 
امریکایی، به موضوع نقش کش��ورهای غربی در 
اقدام تروریس��تی رژیم صدام مبن��ی بر بمباران 

شیمیایی سردشت پرداخت. 
غریب آبادی در مورد نقش کش��ورهای غربی در 
رقم خوردن فاجعه سردشت، گفت: »جمهوری 
اسالمی ایران قربانی س��الح های کشتار جمعی 

است؛ بر اثر بکار گیری سالح های شیمیایی علیه 
مردم کشورمان بیش از 13 هزار نفر شهید و بیش 
از 100 هزار نفر مجروح شدند؛ در حال حاضر نیز 
برخی از جانبازان شیمیایی ما به صورت روزانه به 

شهادت می رسند. «
وی در ادامه اظهار کرد: »براس��اس گزارش چند 
سال پیش س��ازمان منع س��الح های هسته ای 
مس��تقر در الهه، بیش از 15 کش��ور که عمدتاً 
اروپایی هستند به همراه امریکا، در تجهیز رژیم 
صدام به س��الح ش��یمیایی نقش داش��تند؛ این 

کشور ها باید اکنون پاسخگو باشند. «
به گفته دبیر س��تاد حقوق بش��ر، »سازمان های 
حقوقی – بین المللی ذی ربط باید این کشور ها 
را پاسخگو کنند؛ البته ش��کایت  هایی در برخی 

از مجامع علیه افراد از تابعیت های اروپایی انجام 
شده است؛ ولی این کفایت نمی کند. «معاون امور 
بین الملل قوه قضائیه، در بخش دیگری به شکل 
موردی به حکم زندان 18 س��اله برای یک تاجر 
هلندی براساس اسناد ارائه ش��ده از سوی ایران 
و ش��کایت های قربانیان سالح های شیمیایی در 
سال های قبل اش��اره و بیان کرد: »این فرد تبعه 
یک کشور اروپایی است؛ این سیاست دولت های 
اروپایی و امریکا بود که صدام را به سالح شیمیایی 
مسلح کرد، نه ضرورتاً یک یا دو فرد؛ این کشور ها 
مقصرند و باید به جرایمش��ان رس��یدگی بشود. 
«وی ادامه داد: »س��هم و مس��ئولیت کشورهای 
دخیل در جنایت بمباران شیمیایی سردشت باید 

تعیین شود. «

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر س��تاد 
حقوق بشر، در پایان گفت: »توصیه ما این است 
که این موضوع در چارچ��وب حقوقی در مجامع 
حقوقی پیگیری شود و علیه تمامی این کشور ها 
و اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی که در تسلیح 
رژیم صدام به تسلیحات شیمیایی نقش داشتند، 
اقامه دعوی شود. « بمباران شیمیایی سردشت 
یک جنای��ت جنگی بود که نی��روی هوایی رژیم 
بعثی عراق در 7 تیر 1366 با استفاده از بمب های 
شیمیایی خردل و تاول زا در چهار نقطه  پرازدحام 
شهر سردش��ت در ایران انجام داد. در این حمله 
110 نفر از ساکنان غیرنظامی شهر کشته شده و 
8 هزار تن دیگر نیز در معرض گازهای سمی قرار 

گرفتند و مسموم شدند. 

دبیر ستاد حقوق بشر:

سهم عامالن جنایت شیمیایی سردشت باید تعیین شود

    حقوق بشر 

حمیدرضا نیک عهد |   جوان  


