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سرلشكر رشيد مطرح كرد 

 غافلگيري دشمن در جنگ هاي آينده
با استفاده از قدرت تركيبي 

فرمان�ده ق�رارگاه مرك�زي خاتم االنبيا در 
بازديد از قرارگاه پدافند هوايي ارتش نحوه 
غافلگيري دش�من در جنگ ه�اي آينده با 
اس�تفاده از قدرت تركيبي را تش�ريح كرد. 
به گزارش تسنيم، سرلشكر غالمعلي رشيد، فرمانده 
قرارگاه مركزي خاتم االنبيا به همراه معاونان خود، 
ديروز در جمع فرماندهان و مديران و كارشناسان 

عالي رتبه قرارگاه پدافند هوايي حضور يافت و ضمن تأكيد بر لزوم ارتقاي آمادگي 
رزمي و دفاعي كشور و بازتوليد قدرت بازدارندگي، نكات بسيار مهمي را درباره روش 
و چگونگي غافلگير كردن دشمن در جنگ احتمالي آينده با استفاده از ابتكارات 

جديد و از طريق »قدرت تركيبي« براي شكست دشمن بيان كرد. 
-------------------------------------------------------

 وزير پيشنهادي علوم
بايد از سياست زدگي  و سياسي كاري به دور باشد 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: وزراي سياست زده 
يا سياس�ي كار براي وزارت علوم يك آس�يب جدي هس�تند و در اين 
شرايط است كه ما نمي توانيم نسبت به رشد علمي كشور اميدوار باشيم. 
حجت االسالم عليرضا س��ليمي، نماينده مردم دليجان و عضو كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با تسنيم با اشاره به 
احتمال معرفي گزينه پيشنهادي وزارت علوم به مجلس در مهرماه، گفت: 
اميدواريم آقاي رئيس جمهور پيش از موعد قانوني، گزينه پيشنهادي خود 

را براي وزارت علوم به مجلس معرفي كند. 
وي با بيان اينكه وزارت علوم يك وزارتخانه حس��اس و راهبردي است، افزود: 
انتظار مردم و نخبگان از وزارت علوم بسيار باالست. مردم انتظار دارند وزارت 
علوم در چارچوب هاي تعيين شده براي پيشرفت علمي كشور طبق چشم انداز 
توسعه حركت كند و ايران اسالمي را به لحاظ علمي به جايگاه واقعي برساند. 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه وزارت 
علوم نيازمند وزيري علمي و متعهد است، تصريح كرد: وزراي سياست زده يا 
سياسي كار براي وزارت علوم يك آسيب جدي هستند و در اين شرايط است 
كه ما نمي توانيم نسبت به رشد علمي كشور اميدوار باشيم، اين حق دانشگاه و 
وزارت علوم است كه وزيري علم محور و دانش محور داشته باشد. سليمي گفت: 
مجلس و كميسيون آموزش و تحقيقات نيز آمادگي دارند از يك وزير متعهد و 
متخصص براي وزارت علوم حمايت كنند، منتها بايد شرايط الزم براي مديريت 

وزارت علوم در گزينه پيشنهادي وجود داشته باشد. 
-------------------------------------------------------

يك فعال سياسی اصالح طلب:

متناسب با رفتارهاي امريكا در برجام بايد 
تصميمات الزم گرفته شود 

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با اشاره به خروج احتمالي امريكا 
از برجام گفت: م�ا بايد در برابر امريكا واكنش مناس�ب نش�ان دهيم. 
سيدمحمد حائري در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره رويكرد 
ايران در برابر خروج امريكا از برجام گفت: چنين رفتارهايي از سوي امريكا 
براي ما مش��كل ايجاد نمي كند، ما مي توانيم تصميم��ات مقتضي در برابر 
امريكا بگيريم و بايد در برابر آن واكنش مناسب داشته باشيم، اما از برجام 
خارج نشويم. مسئول دفتر حقوقي حزب اعتماد ملي با تأكيد بر اينكه ما بايد 
به تناس��ب رفتار امريكا تصميمات خود را تنظيم كنيم، ادامه داد: ما داراي 
استقالل سياسي هس��تيم و مؤلفه هاي قدرت براي يك كشور را در اختيار 
داريم، بنابراين بايد متناسب با رفتارهاي امريكا تصميمات الزم را بگيريم. 

وي برجام را يك سند بين المللي برشمرد كه شوراي امنيت آن را تأييد كرده 
اس��ت  و گفت: اگر امريكا بخواهد به تنهايي از آن خارج شود تزلزلي در اين 

مسئله به وجود نمي آيد،  چون چندين كشور جهان آن را پذيرفته اند. 
حائري تصريح كرد: اين يك بازي است كه امريكا به راه انداخته است و اگر 
امريكا بخواهد به تنهايي از برجام خارج شود، اين اقدام به نفعش نخواهد بود 
زيرا برخالف اجماع جهاني رفتار مي كند و با اين كار دستشان رو مي شود و 
از همه مهم تر عدم پايبندي آنها به مقررات بين المللي نشان خواهد داد كه 

وجود شوراي امنيت و سازمان ملل معنايي ندارد. 
-------------------------------------------------------

صبح امروز تشكيل مي شود

 جلسه فوق العاده كميسيون امنيت ملي 
براي بررسي جنايات دولت ميانمار عليه مسلمانان

س�خنگوي كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي مجل�س 
از تش�كيل جلس�ه فوق الع�اده ام�روز كميس�يون متبوع�ش براي 
بررس�ي جنايات دولت ميانمار عليه مس�لمانان روهينگي�ا خبر داد. 
سيدحسين نقوي نماينده مردم ورامين و س��خنگوي كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس از تشكيل جلسه 
فوق العاده امروز كميس��يون متبوعش براي بررسي جنايات دولت ميانمار عليه 
مسلمانان روهينگيا با حضور معاون اقيانوس��يه و جنوب شرق آسياي وزير امور 
خارجه و ساير مسئوالن مربوطه خبر داد و گفت: اين جلسه از ساعت 10 صبح 
امروز در محل كميسيون امنيت ملي برگزار مي شود. وي افزود: از ابتداي وقوع 
فاجعه ضدبشري و ضدانساني نسل كشي مسلمانان در ميانمار، كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس وارد عرصه شده و ابتدائاً طي بيانيه اي اين جنايات 
را محكوم و از سكوت مجامع بين المللي و سازمان ملل در اين زمينه به شدت اظهار 
تأسف كرد. نقوي گفت: جنايات دولت ميانمار عليه مسلمانان روهينگيا همچنان 
ادامه دارد و شاهد سكوت سياس��ي اين نهادها و مجامع بين المللي هستيم، لذا 
كميسيون امروز نشست فوق العاده اي پيش بيني كرده تا اين فاجعه انساني را مورد 

بررسي قرار دهد و خواستار اقدامات عملي در اين زمينه شود. 
-------------------------------------------------------

امير سياري تأكيد كرد
 ضرورت استفاده از منابع كشور
براي توسعه سواحل جنوبي  

فرمانده ني�روي دريايي ارتش با تأكي�د بر اينكه بايد از منابع كش�ور 
براي توسعه س�واحل جنوبي اس�تفاده كرد، گفت: مس�ئوالن اقدام و 
عمل را در دس�تور كار قرار دهند ن�ه اينكه فقط بگوين�د طرح داريم. 
به گزارش ميزان، امير دريادار »حبيب اهلل سياري« در مراسم روز جهاني دريانوردي 
با بيان اينكه براي اس��تفاده از منابع دريايي بايد آمايش جمعيتي مناس��بي را در 
سواحل كشور انجام دهيم، اظهار داشت: اگر كشور به دو قسمت تقسيم شود، تمام 
امكانات در غرب و شمال غرب است و اين نشان مي دهد ما نتوانسته ايم از امكانات 
خود در شرق كش��ور به خوبي اس��تفاده كنيم. وي با تأكيد بر اينكه براي توسعه 
دريا محور همچنان بايد اقتدار خ��ود را در عرصه هاي دريايي حفظ كنيم، تصريح 
كرد: اگر به مسئله آمايش جمعيتي كشور توجه نكنيم در آينده با مشكالت زيادي 
در سواحل جنوب به خصوص در سواحل ُمكران مواجه مي شويم. دريادار سياري با 
بيان اينكه تنها راهكار توسعه سواحل مكران است، افزود:  اگر بخواهيم اين حركت را 
با ديگر كشورها تطبيق دهيم، كشورهايي كه اقليم بدتري از ايران داشته اند به خوبي 
از دريا استفاده كرده اند. فرمانده نيروي دريايي ارتش ادامه داد: محيط زيستي ها 
مي گويند منطقه سونامي دارد، زلزله دارد و... و نمي شود، اما ما مي گوييم كه اگر 
اينگونه بود نبايد االن كش��وري به نام ژاپن مي بود. امير سياري اظهار كرد:  بايد از 
منابع كشور براي توسعه سواحل كشور استفاده كنيم تا بتوانيم آينده خوبي را در 
راستاي برنامه هاي دريا محور ترسيم كنيم، به شرط اينكه مسئوالن اقدام و عمل را 

در دستور كار قرار دهند نه اينكه بگويند طرح داريم، طرح داريم، طرح داريم.

در شرايطی كه عراق به مرحله پايانی رهاسازی خاک     نگاه  
خ�ود از دس�ت تروريس�ت های تكفي�ری نزديك 
می شود، برگزاری رفراندوم در اقليم كردستان عراق كه وجاهت قانونی ندارد 

اثرات غيرامنيتی بر منطقه خواهد داشت. 
به گزارش ايسنا، نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي در گفت وگو 
با روزنامه الوفاق، با تأكيد بر تأثير راهبردي موفقيت در اين عمليات ها و به ويژه موقعيت 
ويژه ديرالزور به لحاظ ژئوپلتيكي و اقتصادي ك��ه موجب تقويت محور مقاومت و جبهه 
واقعي مقابله با تروريسم شده است، خاطر نشان كرد: با پاكسازي تدريجي مرزهاي عراق 

و سوريه عرصه بر گروه هاي تروريستي تنگ تر خواهد شد. 
وي در پاسخ به سؤالي در خصوص پيام آزادسازي شهرهاي مهم موصل و تلعفر توسط 
ارتش و نيروهاي مردمي)حشد الشعبي( عراق گفت: اين دس��تاوردها نشان داد عراق 
نيازي به دخالت نيروه��اي فرامنطقه اي و خارجي براي پيش��برد راهبردهاي دفاعي و 
امنيتي خود ندارد و با اتكا به نيروهاي بومي قادر اس��ت از تهديدها عبور كند. شمخاني 
افزود: مردم عراق با وحدت خود و پاس��خ به نداي مرجعيت و بس��يج ارتش و نيروهاي 
مردمي توانستند تروريس��م تفكيري را در هم بشكنند و امروز پس از آزادسازي موصل 
و س��اقط كردن خالفت خرافي آنان در اين ش��هر، با پيروزي نهايي و پاكس��ازي تمام 
عراق فاصله كمي دارند كه به زودي محقق خواهد شد. نماينده مقام معظم رهبري در 
شوراي عالي امنيت ملي اضافه كرد: نبرد با داعش در عرصه امنيتي، فرهنگي و اعتقادي 
همچنان ادامه دارد و بايد براي نابودي ريشه هاي تفكر داعش ساز كه مورد حمايت برخي 

كشورهاي منطقه است مقابله مستمري را دنبال كرد. 
وي در پاسخ به س��ؤالي درباره مواضع اخير مسئوالن اقليم كردستان عراق در خصوص 
برگزاري رفراندوم گفت: در ش��رايطي كه عراق به مرحله پاياني رها سازي خاك خود از 
دست تروريست هاي تكفيري نزديك مي شود، اين اقدامات كه وجاهت و اعتبار قانوني 
نيز ندارند به ط��ور قطع اثرات غير امنيتي ب��ر منطقه، عراق و به ويژه اقليم كردس��تان 

خواهد داشت. 
ش��مخاني خاطر نش��ان كرد: مش��كل مردم عراق با تجزيه مبتني بر گرايشات قومي و 
مذهبي حل نش��ده و اين گونه اقدامات به واس��طه تضعيف ژئوپلتيك و انسجام داخلي 

مي تواند معضالت جديدي را نيز به دنبال داشته باشد و موجب سوء استفاده قدرت هاي 
فرامنطقه اي و سيطره اقتصادي و سياسي آنان در منطقه شود. 

شمخاني در پاس��خ به س��ؤالي در خصوص انتقال نيروهاي داعش و خانواده هاي آنها به 
منطقه الباديه س��وريه گفت: اجازه دادن حزب اهلل به جابه جايي تعدادي از عناصر تحت 
محاصره از يك محور عملياتي در خاك سوريه به محور ديگر در آن كشور يك تاكتيك 

عملياتي است و تغييري در راهبرد جنگ با تروريست ها ندارد. 
وي افزود: جمهوري اسالمي ايران و سوريه از اقدام حزب اهلل لبنان در پاكسازي لبنان از 
وجود عناصر تروريستي داعش حمايت مي كند و اگر اين قدرت و توانايي در حزب اهلل وجود 

نداشت، لبنان نيز امروز ميزبان تروريست هاي داعشي از سراسر جهان بود. 
شمخاني تأكيد كرد: امروز دولت، ارتش و ملت لبنان مديون اين جانفشاني حزب اهلل 
هس��تند. امير دريابان ش��مخاني گفت: اين اتفاق در منطقه قلمون در مرز لبنان و 
سوريه، قباًل در منطقه حلب هم صورت گرفت و اجازه داده شد تا عناصر مسلح پس از 
خلع سالح سنگين به ادلب منتقل شوند و اين مسئله تغييري در عزم و اراده مبارزه 

با تروريست ها ايجاد نمي كند. 

دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطر نشان كرد: ما همانطور كه در جنگ با تروريست ها 
جدي و محكم هستيم در پيشگيري از وقوع جنايت انساني نسبت به خانواده، زنان 
و كودكان تروريست ها هم مصمم هستيم و اين تفاوت نبرد جبهه مقاومت با داعش 
نس��بت به ائتالف امريكايي اس��ت كه طي آن با بمباران هاي بي هدف غيرنظاميان 

بسياري را قرباني كرده است. 
وي برخي از كشورهايي كه مدعي مبارزه با تروريسم هس��تند را فاقد صداقت و جديت 
دانست و گفت: اين كشورها و در رأس ائتالف ادعايي آنها كه امريكا قرار دارد، تاكنون چه 
اقدام مؤثري را در مبارزه با تروريست ها يا آزادسازي مناطق اشغالي توسط داعش و ديگر 

گروه هاي تكفيري انجام داده اند؟
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: به كرات گزارش هاي مستندي در اختيار ما 
قرار گرفته كه ائتالف به رهبري امريكا به جاي جنگ با داعش، به دنبال مديريت داعش 
بوده است و در مواردي كه امكان سركوب وجود داشته نه تنها اقدام نكرده بلكه براي فرار 

آنها از معركه به آنها كمك كرده است. 
مقام عالي امنيتي جمهوري اسالمي ايران اضافه كرد: امريكا امروز براي سرپوش گذاشتن 
بر حمايت هايي كه از داعش در اين س��ال ها داشته، ژست مقابله با داعش و جلوگيري از 

اجراي توافق حزب اهلل براي خروج خانواده تروريست ها را در سوريه گرفته است. 
شمخاني افزود: آنچه ما تا كنون از امريكا و همپيمانانش ديده ايم بمباران مناطق مسكوني 
و قتل عام زنان و كودكان و هدف قرار دادن مواضع ارتش سوريه و نيروهاي مردمي عراق 
و برخ��ي عمليات هاي محدود غيرمؤثر و در لواي آن ارس��ال كمك هاي لجس��تيكي به 
تروريست ها بوده است. نماينده مقام معظم رهبري تصريح كرد: امروز محور مقاومت با 
حضور ايران، عراق، س��وريه و حزب اهلل تا اخالص و صداقت و با عزمي راسخ و عملكردي 
روشن و كارنامه اي درخش��ان در حال مبارزه تا نابودي تروريسم هستند و توانسته اند با 
تحميل شكست هاي سنگين به گروه هاي تروريستي آنها را به سراشيبي سقوط بكشانند 

و جهان را از خطر گسترده افراط گرايان تكفيري نجات دهند. 
وي افزود: جبهه مقاومت در اين راه سرمايه هاي عظيمي از جمله فرزندان عزيز خود را به 
خاطر امنيت و استقرار ملت هاي منطقه تقديم كرده كه شهيد محسن حججي نمونه اي 

بارز از اين جوانان شجاع و فداكار است.

ضرورت پيگيری حقوقی- كيفری وضعيت مسلمانان ميانمار از سوی قوای سه گانه

شكايت قتل عام مسلمانان ميانمار را به ديوان كيفری بين المللی ببريد

دس�تيار ويژه رئيس مجلس در 
   خبر

ام�ور بين المل�ل با بي�ان اينكه 
كندي روند تحوالت ميداني س�وريه زمان را براي ابتكارات 
سياس�ي فراهم كرده، گفت: حضور تروريست ها در پروسه 
سياسي حل بحران سوريه، مسير را با مشكل مواجه مي كند. 
به گزارش فارس، حسين اميرعبداللهيان دستيار ويژه رئيس مجلس 
در امور بين الملل با س��وزانا ترستال س��فير هلند در تهران ديدار و 
گفت وگو كرد. اميرعبداللهيان در ابتداي اين ديدار با ابراز خرسندي 
از روابط رو به رشد و دوستانه ايران و هلند گفت: گفت وگو و رايزني 
نمايندگان پارلمان هاي دو كش��ور مي تواند تأثي��ر قابل توجهي در 
تسهيل و تسريع همكاري هاي طرفين داشته باش��د. دستيار ويژه 
رئيس مجلس در امور بين الملل بر همين اساس تصريح كرد: مجلس 
ش��وراي اس��المي از تبادل هيئت هاي پارلماني فيمابين استقبال 

مي كند. وي در ادامه اين ديدار ضمن اشاره به تحوالت 
ميانمار و كش��تار بي رحمانه مس��لمانان اين كشور، 
س��كوت و بي توجهي جامعه بين المللي در قبال اين 
اتفاقات را محكوم كرد و افزود: انتظار ما از اتحاديه اروپا 
و كشور هلند اين است كه در اين خصوص اتخاذ موضع 
كرده و تالش خود را براي جلوگيري ادامه اين فاجعه 
انس��اني به كار گيرد. اميرعبداللهيان در بخشي ديگر 

از سخنان خود با اش��اره به تحوالت ميداني و سياسي سوريه اظهار 
داش��ت: با توجه به پيروزي هاي اخير ارتش سوريه بر تروريست ها، 

اين كشور قدم به قدم به س��وي آرامش بيشتر پيش 
مي رود. دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل 
در ادامه با اشاره به كندي روند تحوالت ميداني سوريه 
كه فرصت مناس��بي براي به نتيجه رسيدن ابتكارات 
سياسي فراهم كرده است، عنوان كرد: در مقطع كنوني 
مهم ترين نگراني در خصوص گفت وگوهاي سوريه اين 
است كه تعدادي از تروريست ها به جاي معارضه، در 
پروسه سياسي حل بحران شركت دارند كه اين مسئله فرايند رسيدن 

به راه حل را با مشكل مواجه مي كند. 

   سفير هلند در تهران: حوادث اسفناک ميانمار 
مورد توجه جامعه خبري هلند است

سوزانا ترستال سفير هلند در تهران نيز در اين ديدار، ضمن اشاره 
به اهميت تقويت روابط پارلماني ميان ايران و هلند گفت: تقويت 
روابط پارلماني ايران و هلند كمك شاياني به افزايش درك مشترك 
و آش��نايي نمايندگان دو پارلمان با يكديگر مي كند. وي در ادامه 
در خصوص تحوالت ميانمار اظهار داشت: آنچه در ميانمار اتفاق 
مي افتد، حوادثي اسفناك است كه مورد توجه رسانه ها و جامعه 
خبري هلند بوده و بسيار به آن پرداخته شده است. سفير هلند در 
تهران در پايان اين ديدار با اش��اره به تحوالت سوريه خاطرنشان 
كرد: از نظر ما راه حل سياسي تنها و بهترين راه حل بحران سوريه 
است كه هر چند در سال هاي گذشته پستي و بلندي هايي داشته 

است، اما اكنون به سمت درست و مثبتي پيش مي رود.

اميرعبداللهيان در ديدار با سفير هلند در تهران:

اتحاديه اروپا نسبت به جنايات ميانمار موضع گيري كند

دبير شوراي عالي امنيت ملي:   

رفراندوم در اقليم كردستان اعتبار قانوني ندارد

محمد  اسماعیلی
   تحلیل

در هفته هاي اخير رهبر معظم انقالب دست كم سه 
بار به نسل كشي مسلمانان در ميانمار واكنش نشان 
داده و هر بار تأكيد كرده اند كه جمهوري اسالمي 
ايران بايد نس�بت ب�ه اينگونه اسالم س�تيزي ها 
واكنش نشان دهد و در مقابله با آن اقدامات الزم را 
صورت دهد. زماني كه معظم له از وظايف جمهوري 
اسالمي ايران سخن به ميان مي آورند منظور سه 
قوه قضائي�ه، اجراي�ي و مقننه كش�ور ) به عنوان 
اجزاي اصلي تش�كيل دهنده جمهوري اسالمي( 
است، بدين معنا كه هر كدام از اين سه قوا بايد در 
اقدامات مستقل و هماهنگ شده مانع از استمرار 
اوضاع رقت بار عليه مس�لمانان روهينگيا شوند. 
ايشان براي نخستين بار در هفته هاي اخيردر ديدار 
با مس��ئوالن عالي قضايي كش��ور از لزوم توجه اين 
قوه به وضعيت مس��لمانان ميانمار س��خن به ميان 
آورده و مي فرماين��د: » پيگيري حقوقي مس��ائل و 
قضاياي بين المللي بس��يار مهم اس��ت... قوه  قضائيه 
بايد در موضوعاتي همچ��ون تحريم ها، مصادره هاي 
امريكايي ها، تروريس��م يا حمايت از شخصيت هاي 
مظلوم دني��ا همچون ش��يخ زكزكي ي��ا حمايت از 
مسلمانان ميانمار و كش��مير، از جايگاه حقوقي وارد 
شود و نظر حمايتي يا مخالفت خود را قاطعانه اعالم 

كند تا در دنيا منعكس شود.«
پيام ساالنه حج صادره توسط مقام معظم رهبري نيز 
فرصتي بود تا بار ديگر ايشان نسبت به رسيدگي به 
اوضاع نامساعد مس��لمانان ميانمار احساس نگراني 
كنند و از مسلمانان بخواهند نس��بت به اين مسئله 
واكنش نش��ان دهند: »رؤساي كشورهاي اسالمي و 
نخبگان سياسي و ديني و فرهنگي در دنياي اسالم، 
وظايف سنگين بر دوش دارند؛ وظيفه ايجاد وحدت 
و برحذر داش��تن همگان از ستيزه گري هاي قومي و 
مذهبي وظيفه متوقف سازي فوري وقايع فاجعه بار در 
ميان كشورهاي اسالمي كه امروز نمونه هاي تلخ آن 
همچون حوادث يمن، در سراسر جهان مايه اندوه و 
اعتراض است، وظيفه دفاع قاطع از اقليت هاي تحت 
ستم مسلمان، همچون مظلومان ميانمار و... و از همه 
مهم تر وظيفه دفاع از فلسطين و همكاري و همراهي 
بي چندوچون با ملتي كه نزديك به 70 س��ال است 

براي كشور غصب شده خود مبارزه مي كند.«
درس خارج از فقه ايش��ان در روز گذش��ته فرصت 
ديگري بود تا ايشان يا بار ديگر به صورت تلويحي از 
قواي سه گانه بخواهند نسبت به پيگيري نسل كشي 
در ميانمار احس��اس تكليف كرده و از مس��يرهاي 
حقوقي- سياسي در عرصه بين الملل مانع از ادامه 
اقدامات غير انساني دولت اين كشور عليه مسلمانان 
شوند. ايشان در بخشي از سخنان خود مي فرمايند: 
»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 

داشته باشد، اما اين قضيه، يك قضيه سياسي است... 
دنياي امروز، دنياي ظلم است و جمهوري اسالمي 
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.«
   فقدان رضايت از عملكرد بين المللی

تأكي��دات مس��تمر در رابطه با پيگي��ري وضعيت 
مس��لمانان مظلوم مناطقي مانند فلسطين، يمن، 
بحرين و ميانمار و كش��مير نمايانگر آن اس��ت كه 
ايشان از پيگيري هاي حقوقي، سياسي و ديپلماتيك 
قواي مختلف كش��ور رضايت نداشته، كمااينكه در 
جلسه با مسئوالن عالي قضايي در تابستان امسال 
به صراحت از لزوم پيگيري حقوقي اينگونه مسائل 
سخن به ميان آورده و در تريبون هاي ديگر به صورت 
تلويحي خواهان پيگيري دغدغه مند اينگونه مسائل 

بين المللي توسط مسئوالن مربوطه شده است. 
در دي��داري ك��ه مس��ئوالن وزارت امورخارجه در 
سال 93 با رهبري داشتند نيز، ايشان از لزوم توجه 
دستگاه ديپلماسي به مباني اسالمي در عرصه روابط 
بين المللي و ب��ه ويژه دفاع و حمايت از مس��لمانان 
مظلوم سخن به ميان آوردند و فرمودند: » در قانون 
اساسي، اسالم معيار سياست خارجي است، بنابراين 

موضع گيري در مقابل كشورها و مسائل مختلف، بايد 
مختصات ديني داشته باشد«، اين در حالي است كه 
در برخي از اصول قانون اساسي به صراحت يكي از 
وظايف دستگاه سياس��ت خارجه را همين مسئله 
عنوان مي كند. در اصل  يكص��د و پنجاه و دوم بيان 
مي شود: »سياست  خارجي  جمهوري  اسالمي  ايران  
بر اساس  نفي  هرگونه  سلطه  جويي  و سلطه پذيري ، 
حفظ استقالل  همه  جانبه  و تماميت  ارضي  كشور، 
دفاع  از حقوق  همه  مس��لمانان  و عدم  تعهد در برابر 
قدرت  هاي سلطه  گر و روابط صلح  آميز متقابل  با دول  

غيرمحارب  استوار است .«
   ديوان كيفری بين المللی مرجع صالحيتدار 

است
اما در خواس��ت هاي مكرر رهبري از قوه قضائيه و 
دولت به معناي اخص )دستگاه ديپلماسي( تاكنون 
به نتيجه مشخص و عيني در باب برخورد كيفري 
با دولت ميانمار نشده است، در حالي كه رسيدگي 
به جرم��ي مانن��د نسل كش��ي در صالحيت ذاتي 
ديوان كيفري بين المللي بوده است، هر چند اصل 
»قانوني بودن جرائم و مجازات ها« از همان دقت و 
ضمانت اجرايي كه در حقوق داخلي برخوردار است 
در حقوق بين المللي برخوردار نيس��ت چراكه در 
حقوق بين الملل امكان طرح مسئوليت بين المللي 

كيفري فرد در قبال نقض حقوق بين الملل عرفي 
نيز وجود دارد. 

 ب��ه ه��ر روي قوه قضائي��ه مي توان��د با رج��وع به
 ICC  - دي��وان بين الملل��ي كيف��ري - موض��وع 
نسل كشي ميانمار را پيگيري كند چراكه اين نهاد 
بين المللي تاكنون مانع از نسل كشي در كشورهايي 
مانند عراق، ليبي و كرواس��ي شده اس��ت، البته در 
اساس��نامه 1999 رم نيز مس��ئله نسل كشي جرم 
انگاري شده و مي توان با اس��تناد به اينگونه قوانين 

بين المللي مانع كشتار مسلمانان روهينگيا شد. 
   دولت و مجلس نيز مسئول هستند

از سوي ديگر دستگاه سياست خارجه كشورمان نيز 
بايد با خروج از انزوا گراي��ي در عرصه بين المللي به 
اقداماتي از جمله استفاده از ظرفيت هاي كشورهاي 
عضو جنب��ش غيرمتعهده��ا پرداخته و س��ازمان 
غيرمتعهده��ا را ملزم به اتخاذ موضع عليه كش��ور 
ميانمار كند يا وزير امور خارجه كشورمان در مكاتبه 
رسمي با رئيس مجمع عمومي سازمان ملل و حتي 
شوراي امنيت سازمان ملل خواهان تشكيل جلسه 
اضطراري با همين عنوان ش��ود. مجلس ش��ورای 
اس��المی نيز بايد در قالب ديپلماس��ی پارلمانی با 
كشورهای مس��لمان و حتی دولت ميانمار خواهان 

پايان يافتن نسل كشی در اين كشور شود. 

انتظارات بر زمين مانده از قواي س��ه گانه در حالي 
است كه يك س��ال پس از حادثه منا نيز آنگونه كه 
انتظار مي رف��ت پيگيري هاي حقوقي- سياس��ي 
الزم جهت احقاق حقوق ايراني��ان صورت نگرفت، 
به رغم آنكه مقام معظم رهبري بارها از لزوم پيگيري 
بين المللي اين حادثه نيز سخن به ميان آوردند، آن 
هم در شرايطي كه با توجه به صالحيت و اختيارات 
ديوان كيفري بين المللي )ICC( كه مهم ترين آن در 
فاجعه منا »نسل كشي و در قالب كشتار دسته جمعي 
مسلمانان« است، مي توانستيم عليه دولت عربستان 
طرح دعوي كرده و اين كش��ور را ملزم به پرداخت 

هزينه هاي مادي و معنوي كنيم. 
   كارنامه قابل دفاع است؟

به راس��تي چرا در حالي كه يكي از اهداف اصلي قوه 
قضائيه در يك سال گذش��ته »تبيين دستاوردهاي 
حقوق بشري جمهوري اسالمي ايران« و »تالش براي 
احياي حقوق بشر اسالمي« عنوان شده است، اين قوه 
نس��بت به پيگيري هاي حقوقي وضعيت مسلمانان 
كشورهاي مختلف به ويژه ميانمار اقدام قابل توجهي 
صورت ن��داده و حتي قائل به آن نيس��ت كه حقوق 
پايمال شده زائران ايراني بيت  اهلل الحرام را نيز از مسير 

ديوان كيفري بين المللي پيگيري كند. 
چرا نبايد دس��تگاه سياس��ت خارجه نيز بر اساس 
وظايفي كه قانون اساس��ي بر عهده آن گذاشته در 
جهت رفع ظلم از مردم مظل��وم ميانمار برآمده و 
فراتر از توئيت و مكالمات تلفني از مراجع رس��مي 
نظير شوراي امنيت سازمان ملل بخواهد نسبت به 
پايان وضعيت رقت بار مردم اين منطقه تصميمات 

عاجل بگيرد؟
آيا با عملكرد قواي سه گانه در مسئله ميانمار و ساير 
اتفاق��ات جهان اس��الم مي توان مدعي ب��ود اجزاي 
تش��كيل دهنده نظام اس��المي در رخدادهاي مهم 

بين المللي كارنامه قابل قبولي داشته اند؟

قوه قضائي�ه مي تواند با رجوع 
به ICC  - دي�وان بين المللي 
كيفري - موضوع نسل كش�ي 
ميانم�ار را پيگي�ري كن�د 
چراكه اي�ن نه�اد بين المللي 
تاكنون مانع از نسل كش�ي در 
كشورهايی مانند عراق، ليبي 
و كرواسي شده است، البته در 
اساسنامه ۱۹۹۹ رم نيز مسئله 
نسل كشي جرم انگاري شده و 
مي توان با اس�تناد به اينگونه 
قوانين بين المللي مانع كشتار 
مس�لمانان روهينگي�ا ش�د


