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یکای ویرانگر آمر
سیاوش کاویانی

س��ازمان مل��ل متح��د و زیرمجموعه  ه��ای آن 
سال  هاس��ت که تأثیری در ایجاد صل��ح و امنیت در 
دنیا نداشته اند چراکه آمریکایی  ها با نفوذ خود در این 

سازمان، هر آنچه که مطلوب آنها است پیاده کرده اند.
س��ازمان ملل کارکرد واقعی خود را از دس��ت 
داده اس��ت، این س��ازمان از ابتدای تأس��یس نیز 
کارکردی در راس��تای منافع س��لطه گرانه آمریکا 
و برخی دیگر از کش��ورهای قدرتمند دنیا داش��ت 
و رفت��ه رفته روح این س��ازمان به اه��داف آمریکا 
نزدیکتر شد و همه تالش  های آن براساس آنچه که 

آمریکا و نظام سلطه درپی آن بود، شکل گرفت.
آمریکای کنونی حتی به همین س��ازمان ملل 
ضعیف و بی خاصیت هم قانع نیست، برای همین 
اس��ت که ایاالت متح��ده در دوره جدی��د دوران 
حی��ات خود با وجود دونال��د ترامپ رئیس جمهور 
این کشور روند خروج از سازمان  های زیر مجموعه 

سازمان ملل متحد را در پیش گرفته است.
سازمان ملل برای آمریکا دیگر جذابیتی ندارد، 
چراک��ه آن را مانعی بر س��ر راه اهداف و برنامه  های 
خود می داند، با وجود اینکه این سازمان و نهادهای 
زیر مجموعه آن تابعی از سیاست  های آمریکا است، 
اما اندک مخالفتی که در برخی مواقع در س��ازمان 
ملل با خواسته  های ایاالت متحده روبرو می شود، با 

مخالفت و عصبانیت آمریکا همراه است.
خروج آمریکا از کنوانسیون محیط زیست، و از 
همه مهمتر خروج آن از معاهده و قرارداد بین المللی 
با جمهوری اسالمی ایران بر سر مسائل هسته ای و 
اکنون خروج آمریکا از ش��ورای حقوق بشر سازمان 
ملل پیام مهمی دارد که ایجاب می کند کشورهای 
دنیا به ویژه کش��ورهای مستقل و حتی کشورهای 
همسو با ایاالت متحده فکری به حال آینده سازمان 
ملل و نهادهای زیرمجموعه آن بکنند. در واقع باید 

به نسبت به خطر آمریکا برای دنیا فکری کنند.
ادامه در صفحه 2

قانون باید در جهت حل مشکل 
طبقات ضعیف و متوسط باشد 
نه آلت دست صاحبان زر و زور

در جلسه اقتصادی سران قوا 
باید با تصمیم های قوی و بّران 
معضالت اقتصادی حل شود

در مواردی مثل مبارزه با تروریسم و پولشویی 
مستقال قانون بگذارید
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وقتینویسندگاننامهتسلیم
امضایشانراانکارمیکنند!

پشیمانی
یاتغییرتاکتیک؟!
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ازشورایحقوقبشر

برداشتهشدننقاب
متهمردیفاول
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خروجآمریکاازشورایحقوقبشر
وخشمازیکناکامی

قابل توجه آنهایی که 
برای مذاکره با آمریکا 

دست و پا می زنند
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کارنامهیکسالهاصالحطلبان
درشورایشهرتهران
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