
امتداد اسالم ستيزي غرب در ميانمار 
در حالي كه با گذشت زمان عمق جنايات فاجعه بار دولت ميانمار عليه 
مس��لمانان اين كشور آش��كارتر مي ش��ود، به همان ميزان هم سكوت 
خيانت بار نهادهاي بين المللي و اكتفا كردن آنه��ا به صدور بيانيه هاي 
توخالي، در خوشبينانه ترين حالت، نشان از برخوردهاي دوگانه آنها با 

موضوعات انساني و مفاهيمي چون حقوق بشر و قوميت ها دارد. 
دس��تگاه  رس��انه اي غرب اگرچه تالش دارد اي��ن جناي��ات را در حد 
درگيري هاي مذهبي فرو بكاهد و طبعاً طرفين را در اين ماجرا متهم سازد 
اما دخالت مستقيم ارتش اين كش��ور در اين جنايات و سابقه پاكسازي 
نژادي دولت دست نشانده ميانمار نشان از موضوعات فراتر از درگيري هاي 
مذهبي دارد كه در صورت غفلت سران جهان اسالم اين پديده مي تواند 
در ديگر كشورهايي كه مسلمانان از قدرت ضعيف تري برخوردارند تكرار 
شود، همانگونه كه نمونه آن را مي توان در حمله به مسلمانان در كشورهاي 
اروپايي ديد. به عبارت ديگر اگرچه ممكن است برخي براي اين فاجعه 
ريشه تاريخي جست وجو كنند، ولي سكوت و همراهي معنادار كشورهاي 
غربي و نهادهاي بين المللي مي تواند ناشي از اين باشد كه عامل اصلي در 
شكل گيري اين فاجعه غير انساني، نگراني از رشد اسالم در كشورهاي 
اين منطقه اس��ت. دولت ها در يك اقدام پيشدس��تانه ت��الش دارند با 
مهاجرت هاي اجباري و ناديده گرفتن حقوق قانوني مسلمانان عمالً روند 
گرايش به اسالم در اين كشورها را معكوس كنند. در اين زمينه سخنان 
رئيس دولت اين كشور را مي توان مورد استناد قرار داد كه رسماً تالش 
دارد اين قتل عام انساني در قرن بيست و يكم را با ادعاي ممانعت از ورود 
افراطي گري به اين كشور توجيه و از خلع تابعيت مسلمانان و اين فجايع 
ارتش ميانمار حمايت كند. اين ادعا درحالي است كه اسالم از اوايل قرن 
اول هجري در ميانمار گسترش يافت و بازرگانان مسلمان از مسيرهاي 
زميني كه از منطقه غربي ميانمار و ايالت آراگان در اين كشور مي گذشت 
به مناطق غربي چين س��فر مي كردند و بس��ياري از اين افراد كه از نژاد 
فارس، ترك و عرب بودند در اين منطقه اقامت گزيدند و نخستين مناطق 

مسلمان نشين در شرق آسيا در اين كشور شكل گرفت. 
اما فارغ از پيشينه تاريخي حضور مس��لمانان جنايات اخير از چند بعد 

واجد اهميت است. 
1 � حمايت خانم آن س��انگ س��وچي از اين فاجعه مي تواند ناش��ي از 
شخصيت سازي هاي كاذبي باشد كه غربي ها در بستر بهره گيري از برخي 
نهادها و فرصت هاي بين المللي براي جهان سوم طراحي كرده اند،  اعطاي 
جايزه صلح نوبل و استقبالي كه اوباما رئيس جمهور س��ابق امريكا از او 
به عمل آورد،  نش��ان از اهداف بلندمدت غرب براي اين منطقه از جهان 
دارد چرا كه پاكسازي نژادي در اين كشور و مهره چيني براي ايجاد يك 
حكومت دست نش��انده غرب در اين منطقه حساس جهاني كه مشرف 
بر تنگه ماالگا است عماًل مي تواند نيازهاي آينده غرب در اين منطقه را 
تضمين كند و به همين دليل است كه او فارغ از هر نگراني از محكوميت 
نهادهاي مدعي حقوق بشري غرب، عماًل از اين جنايت حمايت مي كند. 
مقام معظم رهبري روز سه شنبه در جلسه درس خارج خود اين حمايت 
را مرگ جايزه نوبل قلمداد كردند و يادآور ش��دند: اين قضيه يك قضيه 
سياسي است، زيرا مجري آن دولت ميانمار است و در رأس آن دولت نيز 
زني بي رحم قرار دارد كه برنده جايزه نوبل بوده و با اين اتفاقات در واقع 

مرگ جايزه صلح نوبل رقم خورد.
2 � ماجراي ميانمار در كنار فجايع غرب و حكام مرتجع عربي عليه مردم 
يمن، بحرين و سوريه ... نشان دهنده ماهيت دوگانه غرب در برخورد با 
مسائل جهاني است، يعني آنگاه كه عامالن فجايع حكام دست نشانده 
غرب باشند، سكوت محض در برابر آن فجايع در اين نهادها حاكم است، 
اما در شرايطي كه يك نظام سياسي مطلوب غرب نباشد،  عماًل از كاهي 
كوهي ساخته و سلسله قطعنامه هاي محكوميت سازمان ملل و نهادهاي 
حقوق بشري و به تبع آن تحريم هاي اقتصادي و تهديدات نظامي حتي 

عرصه را بر مردم آن كشورها نيز تنگ مي كند. 
3 � ش��ايد روش��ن ترين پيام��د اختالف س��ازي كش��ورهاي غرب��ي و 
صهيونيس��ت ها در ميان كش��ورهاي مس��لمان را بتوان در اين فاجعه 
رهگيري كرد. در ش��رايطي كه طبق تعاليم صريح دين مبين اس��الم، 
مسلمانان نمي توانند نسبت به مصائب ديگر مسلمانان بي تفاوت بوده و 
تكليفي ديني براي حمايت از مسلمانان تحت ستم دارند،  رخوت و سستي 
حكام در ميان كشورهاي مسلمان و اكتفا كردن آنها به چند بيانيه عماًل 
دولت ميانمار را در حمايت از اين جنايت جري تر كرد، و اين در حالي است 
كه ظرفيت  كشورهاي مسلمان براي فشار بر دولت ميانمار و يا دولت هاي 
حامي آن بسيار زياد اس��ت. مقام معظم رهبري در روز سه شنبه ضمن 
تأكيد بر ضرورت اقدام عملي عليه اين كشور توسط دولت هاي اسالمي، 
فشار سياس��ي و اقتصادي و تجاري را حداقل انتظار دولت ها دانسته و 
تشكيل كنفرانس سازمان همكاري اسالمي را با موضوع فجايع ميانمار 

ضروري خواندند. 
4 � واكنش ديرهنگام دولت جمهوري اسالمي به اين فاجعه نكته ديگري 
بود كه حتي از چشم رسانه هاي ضد انقالب نيز دور نماند، براي اين امر 
اگرچه داليل متعددي توسط همين رسانه ها بر شمرده شده كه اغلب آن 
نيز قرين به صحت است، اما مطالبه رهبري از دولت جمهوري اسالمي 
به طور قطع بايد زمينه ساز تحركي فوق العاده در دستگاه ديپلماسي ما 
باشد. ايشان تأكيد مي كنند كه دنياي امروز، دنياي ظلم است و جمهوري 
اسالمي بايد اين افتخار را براي خود حفظ كند كه عليه ظلم در هر نقطه 
جهان، چه در مناطق اشغالي توسط صهيونيست ها، چه در يمن،  چه در 

بحرين و چه در ميانمار موضع صريح و شجاعانه خود را اعالم كند. 

رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد   احتمال داد
استيضاح رئيس ديوان محاسبات 

به دليل تبرئه نجومي بگيران
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي از احتمال استيضاح 
رئيس ديوان محاس�بات به جهت تبرئه نجومي بگي�ران خبر داد. 
امير خجس��ته در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به تبرئه 
نجومي بگيران توسط ديوان محاسبات كش��ور، اظهار كرد: مقابله نهادهاي 
نظارتي با حقوق هاي نجومي مطالبه جدي مردم از مجلس است كه متولي 
اصلي اين كار ديوان محاسبات ش��د و قرار بر اين شد كه اگر حقوق نجومي 
مديران اثبات شد آن را برگردانند و در غيراين صورت هم اعالم شود كه آن 
مديران تخلفي نكرده اند. وي با بيان اينكه متأسفانه ديوان محاسبات به وظايف 
اصلي خودش در اين باره عمل نكرد، ادامه داد: مدت زيادي از وقت كشور با جار 
و جنجال هاي زياد درباره حقوق هاي نجومي گرفته شد؛ اما در عين ناباوري 
ديوان محاسبات گفت چيزي نبوده و كساني هم كه حقوق نامتعارف گرفتند 
آن را بر مي گردانند. رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه 
گويا ديوان محاسبات به دنبال تبرئه نجومي بگيران است، تصريح كرد: حكم 
ديوان محاس��بات درباره حقوق هاي نجومي شفاف نبود و از نظر ما قضاوت 
ديوان محاسبات درست نبوده و تصور ما اين است كه تحت شرايط خاصي اين 

اظهارات بيان شده است. 
خجسته با تأكيد بر اينكه ديوان محاسبات متعلق به مجلس و چشم نظارتي 
نظام است، بيان داش��ت: ديوان محاس��بات نبايد در ابتدا جار و جنجال راه 
مي انداخت و در نهايت نتيجه غيرواقعي را اع��الم مي كرد. وي با بيان اينكه 
متأسفانه ديوان محاسبات در برخورد با نجومي  بگيران از اقتدارش استفاده 
نكرد، خاطرنشان كرد: در اول مهر و پس از تعطيالت مجلس ما از رئيس ديوان 
محاسبات مي خواهيم كه در اين زمينه توضيح دهد و شفاف سازي كند اما اگر 
مجلس از آن توضيحات قانع نشود، ما تعارف نداريم و رئيس ديوان محاسبات 

را به دليل اين مسئله استيضاح مي كنيم. 
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 سرلشکر باقری:
 استقالل کشور از برکات دفاع مقدس است

رئي�س س�تاد كل نيروهای مس�لح گف�ت: س�ربلندی، اس�تقالل 
و حف�ظ تمامي�ت ارض�ی كش�ور از ب�ركات دف�اع مق�دس اس�ت.
به گزارش مهر، سرلشكر محمد باقری در بيست  و هشتمين محفل انس 
پيشكسوتان جهاد و شهادت اظهار داش��ت: اكنون مالحظه می كنيم كه 
به رغم همه توطئه و دشمنی ها، ايران با سربلندی توانسته استقالل و تماميت 
ارضی خود را حفظ كند و عالوه بر آن توطئه های دشمنان را نيز نقش برآب 
كند؛ اين موفقيت ها از بركات دفاع مقدس است.وی تصريح كرد: امام در 
2۶ شهريور ۶۷ بعد از اينكه قطعنامه ۵۹۸ را پذيرفتند در پيامی به مجمع 
سراسری فرماندهان سپاه به دس��تاوردهای دفاع مقدس اشاره كردند كه 
دفاع مقدس منجر به حفظ و تماميت ارضی كش��ور و شكست طرح های 
توسعه طلبانه دشمنان شد.سرلشكر باقری ادامه داد: بعد از 2۹ سال كه از 
پايان جنگ و اين پيام می گذرد وقتی به گذشته برمی گرديم و نگاه می كنيم، 
می بينيم جمهوری اسالمی ايران چه صحنه های سختی را پشت سر گذاشته 
است؛ مالحظه می كنيم باوجود همه توطئه ها و دشمنی ها ما سربلند بوديم 
و توانستيم استقالل و تماميت ارضی كشور را حفظ كنيم و توطئه دشمنان 

را نقش بر آب سازيم؛ اين در واقع از بركات دفاع مقدس است.
وی سپس عنوان كرد: ما از دفاع مقدس خودكفايی را فرا گرفتيم و اين را در 
همه ابعاد آموختيم؛ امروز در جايگاهی قرار داريم كه از جهت سخت افزاری 
مانند سالح، تجهيزات نظامی و مهمات به خوداتكايی رسيده ايم به نحوی 
كه خودمان می سازيم، تكثير می كنيم، به كار می گيريم و انبار می كنيم و 
اين از افتخارات ملت ما است. . سرلشكر باقری گفت: درس مقاومت و پايداری 
را آموختيم؛ اقتصاد مقاومتی كه مطالبه رهبر انقالب است مفهومش اين 
است كه اقتصاد كشور در برابر احتكارهای دشمنان محكم باشد و به بيرون 
اتكا نداشته باشد؛  اما اقتصاد ما چنين ظرفيتی را در حال حاضر ندارد. وی 
ادامه داد: ما مانند اقتصاد مقاومتی نياز به فرهنگ مقاومتی در برابر تهاجم 
فرهنگی داريم كه ايستادگی كند. همچنين به سياست مقاومتی هم كه 
بتواند در برابر فشارهای خارجی نفوذ ناپذير باشد، نيازمنديم؛ البته بايد گفت 
درس اين راه را در دفاع مقدس فرا گرفتيم كه بايد آن را را به ساير ابعاد دفاع 

ملی گسترش دهيم.

 مشاور امور بين الملل رهبر انقالب: 
  حق بازديد از مراکز نظامي اختراع آمانو است

مش�اور امور بين المل�ل رهبر معظ�م انقالب تأكي�د كرد: ب�ه آقاي 
آمان�و و هي�چ بيگان�ه ديگ�ري اج�ازه داده نمي ش�ود ك�ه از مراكز 
نظام�ي كش�ورمان كه ج�زو امني�ت مل�ي ماس�ت بازدي�د كنند. 
علي اكبر واليتي پس از ديدار با وزير خارجه اسبق فرانسه در پاسخ به پرسش 
خبرگزاري صدا و سيما در خصوص اظهارات اخير آمانو مبني بر اينكه آژانس 
در صورت نياز مي تواند به س��ايت هاي نظامي ايران دسترسي داشته باشد 
و هيچ تفاوتي ميان س��ايت هاي نظامي و غيرنظامي وجود ندارد گفت: در 
قرار هاي گذشته با آژانس به هيچ عنوان دسترسي به سايت هاي نظامي نبود 
و اگر چنين بود ما توافق نمي كرديم. واليتي بار ديگر تأكيد كرد: هيچ گاه در 
هيچ زمان و در هيچ مكاني به افراد غيرايراني اعم از اينكه متعلق به مجامع و 
سازمان هاي بين المللي هستند يا نيستند و مي خواهند پشت اين بهانه مخفي 
شوند كه آژانس حق چنين كاري دارد، اجازه بازرسي از سايت هاي نظامي را 
نمي دهيم. وي تصريح كرد: ادعاي چنين حقي اختراع آقاي آمانو است و اال 
اگر او مستقل بود و تصميمي كه مي گرفت كامالً بر اساس استقالل بود بايد 
براي بازديد از مراكز هسته اي رژيم صهيونيستي فشار مي آورد، زيرا وجود 
سالح هسته اي در سرزمين هاي اشغالي بزرگ ترين خطر براي كل منطقه 
خاورميانه است. واليتي افزود: آقاي آمانو در اين زمينه تجاهل مي كند و هيچ 
پاسخي ندارد. مشاور امور بين الملل رهبر معظم انقالب بار ديگر تأكيد كرد: 
آقاي آمانو، مأمورانش و هيچ بيگانه ديگري حق ندارند كه از مراكز نظامي ما 
بازديد كنند، زيرا اين مراكز جزو مناطق ممنوعه است كه براي هر بيگانه و 
وابسته بيگانه كاماًل حريم امنيتي به كلي سري محسوب مي شود. واليتي 
همچنين در ديدار وزير خارجه اسبق فرانسه گفت: با گذشت حدود شش 
سال از بحران در منطقه، جنگ هاي نيابتي و حمايت برخي كشورهاي منطقه 
و كشورهاي غربي از تروريسم و جريان هاي افراطي و تكفيري شاهد موفقيت 
دولت هاي قانوني و مستقر مانند سوريه، لبنان و عراق در منطقه هستيم. وي 
تأكيد كرد: منطقه اكنون در مقايسه با گذشته از ثبات و استقرار بهتر و بيشتري 
برخوردار است و كشورهاي غربي بايد سياست مستقل تري در قبال واقعيات 
منطقه اتخاذ كنند. واليتي گفت: درباره كشورهاي منطقه هم بايد تأكيد كرد 
حفظ يكپارچگي و تماميت ارضي كشورهاي منطقه بسيار اهميت دارد و به 
رغم برنامه ريزي برخي كشور ها كه تكه تكه شدن كشورهاي منطقه را پيگيري 
مي كنند اين توطئه محقق نخواهد شد. وزير خارجه اسبق كشورمان افزود: اين 
مهم ترين سياست جمهوري اسالمي ايران در منطقه است و در برابر تضعيف 
كشورهاي منطقه و براي حفظ يكپارچگي آنها ايستادگي و مقاومت خواهد 

كرد كه اين موضوع تأمين كننده ثبات و امنيت منطقه اي است. 

سخنگوي شوراي نگهبان عنوان كرد
درخواست تفسير رجل سياسي در شوراي نگهبان

سخنگوي شوراي نگهبان، با اشاره به آخرين نتايج وضعيت بررسي 
»رجل سياس�ي مذهبي« دراين ش�ورا گفت: حضرت آيت اهلل يزدي 
اخيراً درخواس�ت تفس�ير اين موضوع را در ش�ورا مطرح كرده اند. 
عباسعلي كدخدايي در گفت وگو با مهر، درباره نتايج آخرين جلسات شوراي 
نگهبان براي بررسي و تفسير عنوان »رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر« 
به عنوان يكي از مالك ها و ويژگي هاي رئيس جمهور اظهار داشت: عالوه بر 
جلسات پژوهشكده شوراي نگهبان، تاكنون سه جلسه مفصل در صحن شورا 
برگزار شده و مباحث به صورت ابتدايي بررسي شده است. وي افزود: در آخرين 
جلسه، حضرت آيت اهلل يزدي رسماً درخواست تفسير اصل 11۵ قانون اساسي 
را مطرح كردند كه نسبت به اين درخواست يكسري نظرات تفسيري ارائه و 
جمع بندي شد و از طرفي، با توجه به تكليف شوراي نگهبان در جزء ۵ بند 
1۰ سياست هاي كلي انتخابات براي تفسير رجل سياسي مذهبي، در نهايت 
شاخص هاي رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر احراز خواهد شد. سخنگوي 
شوراي نگهبان با اشاره به استقبال خوب صاحبنظران حقوق و علوم سياسي و 
برخي مجامع علمي از فراخون شوراي نگهبان براي تفسير اين بخش از اصل 
11۵ قانون اساسي و سياست هاي كلي انتخابات گفت: پژوهشكده شوراي 
نگهبان تا هفته گذشته در دو يا سه نوبت اين نظرات بررسي كرده كه در تفسير 
نهايي شوراي نگهبان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. كدخدايي تصريح كرد: 
نظر شوراي نگهبان درباره مفهوم »رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر«، در 
نهايت در قالب »نظريه تفسيري« اين شورا اعالم خواهد شد، اما با توجه به 

گستردگي مباحث، فعالً زمان نهايي ارائه اين نظريه مشخص نيست. 

 

     س�پاه نيوز: در سومين اجالس��يه خبرگان رهبري كه روزهاي 2۸ و 
2۹ ش��هريورماه در تهران برگزار مي ش��ود، بنا به دعوت ب��ه عمل آمده، 
حجت االسالم علي سعيدي، نماينده ولي فقيه در سپاه به عنوان ميهمان ويژه 

در اين اجالسيه به »كالبدشكافي و تحليل پروژه نفوذ« خواهد پرداخت. 
     خانه ملت: مسعود پزشكيان، نايب رئيس مجلس: فرمايشات رهبري 
فصل الخطاب وزارت خارجه و مسئوالن سياسي كشور براي ورود جدي تر 

به موضوع ميانمار باشد. 
      ايسنا: آيت اهلل اراكي، دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي، در 
بيانيه اي با محكوميت كشتار بي رحمانه مس��لمانان ميانمار، از سازمان هاي 
بين المللي و حقوق بشري و نيز س��ازمان همكاري اسالمي، اتحاديه جهاني 
علماي مقاومت و ساير علماي مجاهد و تمامي مصلحان جهان و صاحبان وجدان 

بيدار خواست كه مسئوليت خود را در قبال مسلمانان روهينگيا بپذيرند. 

عباس حاجي نجاري

از ديدن دم كدخدا تا منزوی كردن كدخدا

صالحی پيشتر گفته بود به برجام بدون امريکا هم متعهد می مانيم 

نوبخت: سخنان صالحی دقيق بود!

نقض عهدهاي مکرر امري�کا در موضوع برجام، 
جدي ترين چالش اين روزهاي دولتمردان است. 
اتفاقي كه باعث ش�ده، اعضاي دولت س�خنان 
متناقضي در خصوص احتمال نقض عهد مجدد 
امريکا و خروج اين كشور از برجام به زبان بياورند. 
اين روند در حالي شكل گرفته كه اياالت متحده پس 
از عهد شكني هاي مكرر در موضوع برجام كه روح و 
جس��م اين توافق را نقض كرده بود، حاال تصميم به 
خروج از برجام گرفته  و تالش گس��ترده اي را در اين 
موضوع آغاز كرده است. درست چند وقت پيش بود 
كه ش��ايعات در خصوص احتمال خروج يك سويه 
امريكا از برجام مطرح ش��د و رس��انه هاي امريكايي 
گزارش هاي متفاوتي در خصوص احتمال عدم تأييد 
مجدد پايبندي ايران به برجام در گزارش آتي امريكا 
منتشر كردند. اتفاقي كه باعث شد دولتمردان ايراني از 
هم اكنون مشغول توجيه اين اتفاق شوند تا در صورت 
بروز آن، فشار رسانه اي كمتري را متحمل شوند.  به 
عنوان نمونه علي اكبر صالحي، معاون رئيس جمهور 
و رئيس سازمان انرژي اتمي كه يكي از افراد موثر در 
توافق برجام بود، اخيراً در گفت وگويي با نشريه آلماني 
اشپيگل به احتمال خروج امريكا از برجام واكنش نشان 
داده و مدعي شده، »در صورتي كه امريكا از اين توافق 
خارج شود ولي بقيه كشورها همچنان متعهد بمانند، 
در اين صورت بدون وجود امريكا نيز به احتمال بسيار 
زياد ايران به تعهدات خود در توافق پايبند مي ماند.« 
صالحي سپس تهديد كرده »در صورتي كه برجام با 
شكست روبه رو شود، زيان كشورهاي ديگر به مراتب 

بيشتر از ايران خواهد بود.«

   نکته هاي مغفول
اين گفته هاي صالح��ي در حالي ب��ود كه وي يك 
موضوع مهم را هن��گام بيان اين اظه��ارات در نظر 

نگرفته بود. 
وي فراموش كرده بود ك��ه اروپايي ها و امريكايي ها 
ارتباط نزديكي با يكديگر دارند و همين موضوع باعث 
شده كه با حفظ تحريم ها از سوي امريكا، اروپايي ها 
نيز توان حضور و معامله با طرف هاي ايراني را نداشته 
باش��ند و عماًل امريكا و تحريم هايش مانع اصلي در 

خصوص برجام است.
 ارتباطي كه رئيس جمهور نيز تلويحاً به آن اش��اره 
كرده بود و در ايام تبليغات انتخاباتي سال ۹2 ضمن 
تأييد ارتباط نزدي��ك امريكا و اروپا، مدعي ش��ده 
بود كه »بسياري از اروپايي ها اجازه مي خواهند اما 
امريكايي ها به قول معروف كدخدا هستند، پس اگر 
با كدخدا ببنديم راحت تر هستيم تا اينكه به سراغ 

يك مقام پايين تر برويم.«
بنابراين مشخص اس��ت كه خروج امريكا از برجام، 
عامل انهدام اين توافق خواهد ب��ود؛ چراكه اياالت 
متح��ده با خروج��ش از برج��ام نه تنه��ا مي تواند 
تحريم هاي جديدي را عليه كش��ورمان اتخاذ كند 
كه خود اين موضوع براي نقض برجام كافي اس��ت، 
در طرف ديگر دس��ت اروپا را نيز براي ادامه ارتباط 
با ايران خواهد بست و حضور طرف هاي اروپايي در 
برجام اثري به نفع ايران و اروپا نخواهد داشت. كما 
اينكه در دوره تحريم ها نيز شاهد بوديم كه اگرچه 
بس��ياري از بانك هاي ايراني در ليست تحريم هاي 
اروپا قرار نداش��تند، اما به دليل تحريم آنها از سوي 

امريكا، نه اروپا و نه حتي كشورهاي آسيايي نيز امكان 
تماس با شبكه مالي ايران را نداشتند و چنانچه ردي 
از اين تماس ها توسط امريكايي ها كشف مي شد، اين 
بانك ها موظف به پرداخت ميليون ها دالر غرامت به 

امريكايي ها مي شدند. 
اين موضوع مورد تأكيد جواد الريجاني نيز هست كه 
روز يك شنبه در گفت وگويي با خبرگزاري تسنيم، به 
صراحت اين گزاره را كه »ايران اگر امريكا هم از برجام 
خارج شود، با اروپا به اجراي برجام ادامه مي دهد«، 
يكي از غلط ترين سياست هاي ممكن در حال حاضر 
دانسته و تأكيد كرده بود كه »بايد به اروپايي ها تفهيم 

شود كه برجام بدون امريكا يعني هيچ.«
   تکرار ادعاي صالحي، توسط نوبخت

حاال به رغم آنكه گفته ه��اي صالحي در خصوص 
احتمال پايبندي ايران به برجام پس از خروج امريكا 
از اين توافق، با اعتراضات زيادي در داخل همراه شد، 
حاال اين گفته ها توسط محمدباقر نوبخت، سخنگوي 
دولت نيز تكرار ش��د تا همان طور كه عنوان شد، با 
توجيه اين روند، از فشار افكار عمومي و رسانه ها در 

روزگار خروج احتمالي امريكا از برجام بكاهند. 
بر اين اساس، محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت 
دوازدهم، برج��ام را قراردادي ميان ايران و ش��ش 
كشور دانست كه امريكا يكي از آنها محسوب مي شود 
و گفت كه امروز فضاي حقوقي و بين المللي تغيير 
كرده و اگر كش��وري از جمله امريكا از اين قرارداد 

خارج شود، خودش را ايزوله و ضرر خواهد كرد. 
نوبخت كه در نشس��ت خبري هفتگي سخنگوي 
دولت با خبرنگاران سخن مي گفت، ضمن بيان اين 

مطلب، ادامه داد: اگر امريكا از اين قرارداد خارج شود 
خود ايزوله شده و ضرر مي كند. ما در راستاي تأمين 
منافع ملي درباره خروج امريكا تصميم مي گيريم 
و قطعاً ب��راي انجام تصميمات خ��ود از يك مرجع 
اس��تعالم نخواهيم كرد بلكه كل نظ��ام درباره آن 

تصميم مي گيرند. 
نوبخت بازنده اصل��ي اقدام امريكا را خ��ود امريكا 
دانست و عنوان كرد كه سخنان آمانو درباره پايبندي 
ايران به برجام آنقدر صريح و واضح اس��ت كه جاي 
ترديد ندارد كه ايران پايبند پيم��ان برجام بوده و 
سخنان اخير مقامات امريكايي درباره بازرسي ها نيز 

غيرحقوقي است. 
نوبخت همچنين ب��ه صراحت به تأييد س��خنان 
صالحي در خصوص پايبن��دي ايران به برجام پس 
از خروج امريكا از اين تواف��ق پرداخت و اظهار كرد 
كه »آقاي صالحي انساني با تجربه، مسئول و مطلع 
هس��تند و مطالبي كه بيان مي كنن��د حتي اگر به 
نيابت از دولت نباش��د قابل اعتنا است. اينكه نظر 
دولت بيش از س��خنان آقاي صالحي باشد از طرف 
سخنگوي دولت يا سخنگوي وزارت خارجه اعالم 
مي ش��ود و مطالبي ك��ه آقايان ظري��ف و صالحي 
مي گويند دقيق اس��ت، چون اط��الع كافي دارند.  
سخنگوي دولت س��پس ادامه داد: بايد براي دكتر 
صالحي به عنوان فردي مطلع احترام قايل باشيم كه 
سخنان سنجيده اي را مطرح كرده است و اگر بيش 
از اين موضوعي بسيار مهم باشد از طريق بيانيه يا 
اطالعيه اي از طرف سخنگوي دولت اعالم مي شود.  
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به اينكه گمانه 
زني هايي كه در رابطه با خروج امريكا از برجام وجود 
داشته ولي تاكنون نظر نهايي از سوي هيئت نظارت 
بر برجام در اين خصوص اعالم نشده عنوان كرد كه 
آن هيئت از دولت خارج اس��ت و اركان اصلي نظام 
در آن عضو هستند، بنابراين بايد به آنها اعتماد كرد 
و مطمئن باش��يم كه كارش��ان را به درستي انجام 

مي دهند. 
     تغيير استانداران در دستور كار دولت

سخنگوي دولت در بخش ديگري از نشست خبري 
خود درباره تغييرات احتمالي اس��تانداران عنوان 
كرد: همانطور كه حداق��ل ۵۰ درصد كابينه تغيير 
كرد در سطح مديران عالي استان ها هم تغييراتي 
در حال انجام اس��ت و ممكن است از عده اي تقدير 
كنيم و برخي هم در استان هاي ديگر شروع به كار 
كنند. وزير كشور با تأمل و سرعت الزم اين موضوع 

را دنبال مي كند. 
سخنگوي دولت درباره آنچه تخلفات مديران دولتي 
و استانداران خوانده مي شود، اظهار كرد: آنها وظايف 
قانوني خودشان را انجام دادند. اينكه استانداري در 
دوران انتخابات حاضر شود و از عملكرد دولت و نه 
از يك كانديداي خاص دفاع كند طبع كار خود بوده 
البته براي قوه قضائيه حق استقالل و انصاف قائليم 
واگر شكايتي از س��وي جريان رقيب دولت صورت 
گرفته باش��د، مي دانيم با دقت و انصاف رسيدگي 

خواهد كرد. 

      خبر یک     
  فاتحه جايزه صلح نوبل را خواندند با جنايات ميانمار!

رهبر انقالب: كشورهاي اسالمي مقابل جنايات ميانمار اقدام عملي سياسي و اقتصادي كنند
حضرت آيت اهلل خامن�ه اي، رهبر معظم انقالب اس�المي صبح 
دي�روز در ابتداي جلس�ه درس خارج فقه با اش�اره به حوادث 
فاجعه آميز ميانم�ار، از س�کوت و بي عملي مجام�ع جهاني و 
مدعيان حقوق بش�ر در قبال اين فجايع به شدت انتقاد كردند 
و با تأكيد بر اينک�ه راه حل اين قضيه اقدام عملي كش�ورهاي 
مسلمان و فشار سياس�ي و اقتصادي به دولت بي رحم ميانمار 
اس�ت، خاطرنش�ان كردند: جمهوري اس�المي بايد عليه ظلم 
در هر نقط�ه از جهان، صريح و ش�جاعانه، اع�الم موضع كند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت 
آيت اهلل خامنه اي، تقليل فاجعه ميانمار به يك درگيري مذهبي بين 
مسلمانان و بودايي ها را نادرست خواندند و افزودند: البته ممكن است 

در اين حادثه تعصب مذهبي تأثير داش��ته باشد اما اين قضيه، يك 
قضيه سياسي است، زيرا مجري آن، دولت ميانمار است و در رأس 
آن دولت نيز زني بي رحم قرار دارد كه برنده جايزه صلح نوبل بوده 
و با اين اتفاقات،  فاتحه جايزه صلح نوبل را خواندند. ايشان افزودند: 
اين فجايع در مقابل چشم كش��ورها و دولت هاي اسالمي و مجامع 
جهاني و دولت هاي رياكار و دروغگوي مدعي حقوق بش��ر از سوي 

دولت بي رحم ميانمار، در حال رخ دادن است. 
رهبر انقالب اس��المي با انتقاد از اكتفا كردن دبيركل سازمان ملل 
به محكوم كردن جنايات در ميانمار افزودند: مدعيان حقوق بش��ر 
كه گاهي براي مجازات يك مجرم در يك كش��ور، جنجال و هياهو 
مي كنند، در مقابل كشتار و آواره شدن دهها هزار نفر از مردم ميانمار، 

هيچ عكس العملي نشان نمي دهند. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي با تأكيد ب��ر ل��زوم ورود و اقدام عملي 
دولت هاي اسالمي گفتند: البته منظور از اقدام عملي، لشكركشي 
نيست بلكه بايد فشار سياسي، اقتصادي و تجاري خود را بر دولت 
ميانمار افزايش دهند و عليه اين جناي��ات در مجامع جهاني فرياد 
بكشند. ايشان تشكيل كنفرانس سازمان همكاري اسالمي با موضوع 
فجايع ميانمار را ضروري خواندند و خاطرنشان كردند: دنياي امروز، 
دنياي ظلم است و جمهوري اس��المي بايد اين افتخار را براي خود 
حفظ كند كه عليه ظلم در هر نقطه از جهان، چه در مناطق اشغالي 
توسط صهيونيست ها، چه در يمن و بحرين و چه در ميانمار، موضع 

صريح و شجاعانه خود را اعالم كند. 

ژه
وی

شيرهماليیككارگزاراني
سراصالحطلبان

اصالح طلبان از سويي از روحاني حمايت كامل دارند و از سويي 
گاه انتقادهايي مطرح مي كنند كه راه ب��راي آنكه بگويند ما با 

روحاني نبوديم، باز باشد. 
اما محمد عطريانفر از كارگزاراني ه��اي حامي روحاني حرف 
ديگري مي زن��د. عطريانفر در گفت و گو ب��ا اعتماد مي گويد: 
»عملكرد آقاي روحاني در چهار سال گذشته فراتر از انتظارات 
اصالح طلبان ظهور پيدا كرده بود و اين امر، رضايت فراگيري 
براي اصالح طلبان رقم زد. ش��ما خيلي ذهن خود را معطوف 
به چهار تا ايراد از سوي چهار نفر از درون گفتمان اصالح طلبي 
نكنيد.  ش��ما بايد ن��گاه كنيد ك��ه برآيند عموم��ي گفتمان 
اصالح طلبي، رضايت و همراهي ت��ام  و  تمام از عملكرد دولت 
است. اين دستاورد مهمي اس��ت و باورم اين است كه تا پايان 
چهار سال دولت دوازدهم، حمايت و همراهي اصالح طلبان از 

دولت آقاي روحاني پابرجا باقي خواهد ماند.
 يعني اين گونه نيس��ت كه تصور كنيد به خاطر چهار تا عدم 
تحقق مطالبات برخي اصالح طلبان، دنيا به آخر مي رسد و همه 
معادالت برهم مي خورد. نه، به هيچ عنوان. ما س��مبل و نماد 
گفتمان و رضايت اصالح طلبان را در اظهارات و موضعگيري هاي 
س��يد محمد خاتمي به حس��اب مي آوريم و روي آن حساب 
مي كنيم. تا اين لحظه احساس مان اين است كه اين همراهي و 
همدلي وجود دارد.« به نظر مي رسد يكي از داليل اصلي برخي 
انتقادات اصالح طلبان از روحاني عدم دخالت دادن آنها در دولت 

و ندادن سهم شان باشد! موضوعي كه مايه اختالف اصالح طلبان 
و كارگزاران است و حاال يك كارگزاراني اين نارضايتي برخي 

اصالح طلبان را تلويحاً بي اهميت خوانده است. 

زیباكالم:ازعارف 
فقطیك»ايواي«شنيدیم!

 صادق زيباكالم در مصاحبه اي از مديريت عارف بر فراكسيون 
اميد انتقاد كرده اس��ت. در عين حال او تندروهايي همچون 
مطه��ري و محمود صادقي را تحس��ين مي كن��د. زيباكالم 
مي گويد: »آدمي مثل علي مطهري به اندازه همه فراكسيون 
اميد بار زده و بار كشيده و از فراكسيون اميدي ها به جز آقاي 
صادقي و يكي دو ت��اي ديگر واقعاً آن انتظ��اري كه مي رفت 
خيلي تحقق پيدا نكرده است.« زيباكالم در ادامه فراكسيون 
اميد را يك بدن بي سر مي داند و مي گويد: »آقاي دكتر عارف 
را به رغم احترام زيادي كه براي ايشان قائل هستم ولي از نظر 

اجرايي آدم توانمندي نمي بينم. 
ايشان نتوانست اين بيش از صد نماينده را جمع كند و حداقل 
از 2۰ الي 3۰ نفر از اين نمايندگان جمعي يك دست و همسو 
به وجود بياورد. دكتر محمدرضا عارف اصاًل رهبر خوبي براي 
فراكسيون اميد نبودند... آقاي عارف به عنوان ليدر اصالحات 
واقعاً در دوساله گذشته چه كاري انجام داده يا نطق شايسته 
انجام داده است، تنها چيزي كه از ايشان ديديم بحث كولبرا 
بود كه زمين و زمان مي گفتن اي واي، ايش��ان هم گفتن  اي 
واي؛ و نديديم در مورد هيچ يك از مسائل مهم ايشان موضع 

درست حس��ابي بگيرد و نطق قبل از دستوري ايراد كند كه 
چند روزي خبر ساز بشود.« از نگاه اصالح طلبان، اصالح طلبي 
با تندروي و جنجال و خبرسازي معنا مي يابد و از اين منظر 

محمدرضا عارف زيادي غوغازيست نيست!

معرفيالگویيعجيب  
برايایرانتوسطیكنماینده

از مجلس دهم هر روز خبر به آب دادن دسته گل هاي جديدتري 
به س��مع و نظر ملت مي رس��د. اعضاي كميس��يون اجتماعي 
مجلس به تازگي به كشورهاي شرق آسيا سفر كرده اند و حاال 
سلمان خدادي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در سخناني 
تعجب برانگيز مي گويد كه »در چين مشكلي به نام طالق وجود 
نداشته و در تايلند نيز نرخ آمار طالق بسيار پايين است، عالوه بر 
اين مفاسد اجتماعي نيز در اين كشورها وجود نداشته و معضل 

حاشيه نشيني و مسكن را نيز حل كرده اند. 
بنابراين اين كش��ورها را مي ت��وان نمونه موفق��ي در مديريت 
آسيب هاي اجتماعي دانس��ت و از تجارب و الگوهاي آنها براي 
مديريت آسيب هاي اجتماعي بهره برد.« اين نماينده مجلس 
در حالي تايلن��د را عاري از طالق و مفاس��د اجتماعي و الگوي 
مديريت آسيب هاي اجتماعي مي داند كه تايلند به عنوان يكي 
از اصلي ترين قطب هاي گردشگري جنسي در جهان شناخته 
مي شود و يكي از منابع اصلي درآمد در تايلند فحشاست! از طرفي 
معلوم نيست نرخ ازدواج در تايلند با چنين وضعيتي، چقدر است 

كه آمار طالقشان چقدر باشد... 

  گزارش   یک


