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سیاسی

آمریکا تعلیق
تحریمهای ایران را
تمدید کرد

وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد که این کشور روز پنجشنبه تعلیق تحریمها علیه ایران را در چارچوب موافقتنامه هستهای سال  2015با این کشور تمدید کرد.
به گزارش ایسنا ،وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد این کشور روز پنجشنبه تعلیق تحریمها علیه ایران را در چارچوب موافقتنامه هستهای سال  2015با این کشور تمدید کرد اما درمورد اینکه این موافقتنامه باید
حفظ شود یا خیر هنوز تصمیمی گرفته نشده است .هدر نائورت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت :دولت تعلیق تحریمهای ایران را به منظور حفظ کمی انعطاف پذیری تصویب کرد زیرا درحال آماده سازی سیاستی
با هدف پرداختن به طیفی از رفتارهای ایران است .وی افزود  :معافیت برخی از این تحریمها (علیه ایران) نباید به عنوان نشانهای از موضع رئیس جمهور دونالد ترامپ یا دولت وی درمورد موافقتنامه هستهای ایران تلقی
شود .این معافیت تحریمها همچنین نباید به عنوان مجوزی برای رفتار بدخواهانه رژیم ایران تلقی شود.

احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران:

خطیب نماز جمعه ایــن هفته تهران تاکید
کرد که منبر و محراب جای بازیهای باندی،
جناحی و سیاسی نیست.
به گزارش ایســنا  ،آیت اهلل ســید احمد خاتمی
در خطبههــای ایــن هفتــه نماز جمعــه تهران با
اشــاره به پیــش رو بودن عــزاداری سیدالشــهدا
و ایــام محرم گفت :این روزها گفته میشــود که
نباید در منبر ،سیاســت مطرح باشد اما منبر جای
تبیین دین است که آیه ،روایت ،اخالق ،اعتقادات،
بیــان احــکام ،ذکر مصیبــت و سیاســت را الزم
دارد.
وی افزود :ما موافق نیســتیم کــه از اول تا آخر

منبر ،سیاســت گفته شود و باید همه این موارد در
آن مطرح باشد.
خطیــب نماز جمعه تهــران خاطر نشــان کرد:
ازآن جنس سیاســتی در منبر باید گفته شــود که
سیاستالعباد میگویند.
از آن جنســی که طبق گفته امام دین از سیاست
جدا نیســت و ما از سیاستی دم میزنیم که دین به
سیاســت خط بدهد و نه سیاست به دین .ما با حقه
بازی ،کلک و بازیهای سیاسی بیگانهایم.
خاتمــی تاکید کرد :سیاســتی کــه ماباید روی
منبــر تحلیل کنیــم ،رهنمودهای والیت اســت و
این رهنمودها فراجناحی و فراگروهی اســت .منبر
و محــراب جای بازیهای بانــدی ،جناحی و قبیله
سیاسی نیست و نباید منبر و محراب سکوی حزبی
این گروه و آن گروه قرار بگیرد.
در عیــن حال گفتــن مبانی نهضــت اباعبداهلل،
مقاومــت در راه خــدا ،عــزت و ذلتناپذیــری
،خســتگیناپذیری و درسهــا و عبرتهــای
عاشــورا بیان سیاســت نهضت ســاالر شــهیدان
است.

بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس:

ایران باید از ایجاد دردسر
در منطقه خودداری کند
وزیر خارجه انگلیس تاکید کرد :ایران باید تعهدات خود
را در قبال موافقتنامه هستهای به طور کامل انجام دهد و
از ایجاد دردسر در منطقه خودداری کند.
بــه گزارش ایســنا ،بوریــس جانســون وزیر خارجــه انگلیس
در کنفرانــس خبــری مشــترک خود بــا رکس تیلرســون در
ادامــه فرافکنــی مقامات غربــی علیه کشــورمان گفــت :ایران
بایــد تعهدات خــود را در قبــال موافقتنامه هســتهای به طور
کامــل انجام دهــد و از ایجــاد دردســر در منطقه خــودداری
کند.
وی افزود :ایران جمعیتی  80میلیونی دارد که اغلب آنها جوان
هستند و باید از مزایای اقتصادی برجام برخوردار شود.
به گزارش ایســنا ،رکس تیلرســون در این کنفرانس خبری در
ادعاهایی بیاســاس گفت که ایــران انتظارها در مــورد برجام را
برآورده نکرده است.
این در حالی اســت که آژانس بینالمللی انرژی اتمی همواره در
گزارشهای خود اعالم کرده اســت که ایــران به تعهدات خود در
برجام پایبند مانده است.
ضیا هاشمی سرپرست وزارت علوم:

نباید برخوردهای سلیقهای
با دانشجویان صورت بگیرد
سرپرست وزارت علوم بر
لزوم استفاده همه افراد از
ظرفیتها در کشــور تاکید
کرد و گفت :معتقدیم نباید
با دانشجویان برخوردهای
سلیقهای صورت بگیرد.
به گــزارش ایلنا ،ســیدضیا
هاشــمی درباره گفتــه یکی از
نماینــدگان مجلــس مبنی بر
اینکه دانشــجویان ســتارهدار
با مجوز سرپرســت وزارت علوم در دانشــگاهها ثبتنام شــدهاند،
گفت :مــا عنوانی با این تعبیر نداریم و دانشــجویانی که مســیر
قانونی را طی میکنند حقشــان اســت که از ظرفیتها اســتفاده
کنند.
سرپرســت وزارت علوم تصریح کرد :مبنــای عملکرد ما همواره
قوانین موجود ،که همان مصوبات مجلس شورای اسالمی و شورای
عالی انقالب فرهنگی است که باید رعایت شود.
همواره ما بــر روی این مطلب تاکید داریم کــه از برخوردهای
سلیقهای باید پرهیز شود.
وی درباره خواســته تشکلهای دانشــجویی مبنی بر برگزاری
نشســتی با سرپرســت وزارت علوم پیش از بازگشایی دانشگاهها
اظهــار کرد :مســئوالن وزارت علوم به طور مرتب با تشــکلهای
دانشجویی دیدار دارند.
من هم نامه را دیدهام و در برنامهام گذاشتهام.
تشــکلهای مختلفی عالقهمنــد به این دیدارهــا و گفتوگوها
هستند که نتایج خوبی هم دارد.
هاشــمی خاطر نشــان کرد :این گفتوگوها ارزشــمند اســت
و عزیــزان دانشــجو در آن نظــرات و تحلیلهای خــود را بیان
میکنند.
سرپرســت وزارت علوم درباره شرکت دانشجویان در کرسیهای
آزاداندیشــی و حفــظ امنیت آنــان نیز عنوان کرد :کرســیهای
آزاداندیشــی به طور مرتب تشکیل شده و همیشه توصیه ما بر آن
است که تقویت شوند.
وی تاکیــد کــرد :مصوبــات شــورای عالــی فرهنگــی
کلیــت خوبــی برای ایــن کرســیها در نظــر گرفتــه و ما نیز
همــواره تأکیــد داریــم کــه در قالب ضوابــط موجــود برگزار
شوند.

رحمت مهدوی -فعال سیاسی

رســانی کرده که نزدیک  400هزار نفر را کشتند و
ســربریده اند و آتش زدند و آواره کردند حتی مین
گذاری کردند که نتوانند به خانه شان بازگردند.
این یک فاجعه بزرگ انسانی است.
وی در ادامه با اشاره به بحث همه پرسی در اقلیم
کردستان ،گفت :آرزوی دیرینه استکبار تشکیل یک
اســرائیل در منطقه اســت که البته این آرزو را به
گــور خواهند برد که اولین مرحله آن همین تجزیه
کردستان و همه پرسی در این اقلیم است.
ایــن عضو مجلس خبــرگان خاطر نشــان کرد:
مقامات رژیم صهیونیستی به صراحت از همهپرسی
حمایت کردنــد و ایران ،دولــت و مجلس عراق و
ترکیه مخالفت کردهاند.
مســئول اقلیم کردســتان نباید ایــن را بفهمد
که در میدان رژیم صهیونیســتی بــازی می کند؟
مشــروعیت و محبوبیت او کم شــده و دارد عراق
را فــدای خودش میکنــد .آنچه در حــال انجام
است دقیقا نقشهای اســت که صهیونیسم حمایت
میکند و تجزیه عــراق از امیدهای دهه اخیر آنها
است.

داوود فیرحی مدرس دانشگاه:

طالقانی میگفت با استبداد درگیر شوید نه مستبد
یک مدرس دانشگاه با تشریح آثار و افکار
آیتاهلل طالقانی در خصوص استبداد ،گفت
که آیتاهلل طالقانی معتقد به شناخت استبداد
به جای مســتبد بود و میگفت با استبداد
درگیر شوید نه مستبد.
به گزارش انتخاب ،داوود فیرحی در سی و هشتمین
ســالگرد درگذشــت آیتاهلل طالقانی کــه در کانون
توحید برگزار شد ،اظهار داشت :آیتاهلل طالقانی یک
شــخصیت مرزی بود؛ مردی در میانه دین و سیاست
و همچنین در میانه ســنت و تجددد .مسئله اصلی او
استبداد بود.
وی یادآور شد :آیتاهلل طالقانی معتقد بود جامعه ما با
معضلی به نام استبداد مواجه است .او به مسائل قومی،
ملی و جهانی از زاویه دین نگاه میکرد .باید ببینیم آیا
ما هنوز دور خود میچرخیم که از این گردونه خالص
شویم .آیا قهرمان بزرگی که راه روشن را به ما نشان
دهد پیدا شــده؟ و اگر نیست تجربه فکری ،مبارزاتی،
قانونگذاری ،سیاسی و اعتقادی مرحوم طالقانی در واقع
ارزش تامل دارد.
وی خاطرنشان کرد :طالقانی به این نتیجه رسید که

مبارزه با مســتبد دچار چرخه باطل است به این معنا
که مســتبد پیر پایین کشیده میشود و مستبد جوانی
با قدرت و انرژی بیشتر جایگزین آن میشود .او معتقد
است باید ماهیت استبداد را شناساند و چیستی استبداد
اهمیت بیشــتری دارد تا کیستی مســتبد .به عقیده
او استبداد با اســتبداد کنار زدنی نیست و خشونت را
نمیشود با خشونت مهار کرد؛ زیرا خشونت مضاعف
تولید میکند .این مدرس دانشگاه اضافه کرد :از نظر
طالقانی بهترین سالح مقابله با مستبد ،مقاومت نرم و
صلحآمیز است؛ زیرا استبداد شبیه تیغ است .اگر شدید
با آن برخورد کنید میبــرد ضمن اینکه قبل از نفی
استبداد باید جایگزین آن مشخص شود .طالقانی معتقد
بود نمیشود با اســتعمار با دیکتاتور مسلح جنگید .او
منطــق دنیای مــدرن را خوب فهمیــد و آن اینکه
مهمترین ابزار مقاومت و قدرت افکار عمومی است .او
در مقدمه یکی از کتابهایش به خیلی از بزرگان نهیب
میزند که چرا استبداد را توضیح نمیدهید؛ زیرا استبداد
عریان و عیان نیست و هزار و یک الیه و مکر دارد و
نیاز دارد که توضیح داده شود.
وی اضافه کرد :مرحوم طالقانی این بحث را مطرح

میکرد که چطور میشود استبداد را کنار گذاشت یا آن
را مهار کرد .تاکید ایشان این بود که نباید با خشونت و
مسلحانه با استبداد مواجه شد .نکته دیگر نظام شورایی
بــود که مرحوم طالقانی به آن اعتقاد داشــت و آن را
جایگزین استبداد میدانست .البته در مورد تعیین بدل
برای استبداد عمر ایشان کفاف نداد گرچه ما بارقههای
فکرش را داریم .او معتقد بود شورا به خاطر این عقب
مانده که اجرا نشده است .ما باید آنقدر مشورت کنیم
که مکانیزم مشــورت و عمل جمعــی را یاد بگیریم.
افزودهای که آیتاهلل طالقانی داشــت نزدیک کردن
شورا به دموکراسی بود ،او شورا را از حلقه تنگ و حوزه
خبرگانی خارج میکرد و به همه شــهروندان توصیه
مــیداد .وی تاکید کرد :مرحوم طالقانی در حوزه نفی
و ســلب استبداد به شدت قوی بود و در حوزه مواجهه
سازمان یافته و نرم یا دموکراتیک با مساله استبداد ایده
شــاهکار و قابل مطالعهای دارد .در زمانه جنبشهای
چپ تاسیس یک ســازمان دموکراتیک کار سادهای
نیست .در آن زمان موج افکار عمومی به سمت یوزی
و کالشنیکف بود اما کســانی مثل مرحوم یزدی به
سازمان دموکراتیک روی آوردند.

بهرام قاسمی با اشاره به برنامههای ظریف در نیویورک:

وزرای خارجه ایران و آمریکا دیدار ندارند
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه
کشورمان اعالم کرد :محمدجواد ظریف
در نخســتین روزهای هفته پیش رو ،
برای شرکت در مجمع عمومی سازمان
ملل متحد به نیویورک سفر میکند.
بــه گزارش ایســنا ،بهرام قاســمی با بیان
اینکــه محمدجواد ظریف بیش از  ۱۰روز در
نیویورک خواهد بود و در جریان این ســفر،
برنامههای متعدد و فشردهای برای وی جهت
رایزنیهــای دیپلماتیک تدارک دیده شــده
اســت ،خاطرنشــان کرد :در بخشــی از این
ســفر که همزمان با سفر آقای رئیس جمهور
به نیویورک اســت؛ وزیر امــور خارجه،آقای
روحانــی را در مالقاتهــا و دیدارهایی که
برای ایشان ترتیب داده شده است ،همراهی
میکند و بعد از آن ،براساس برنامهریزیهای
انجام شده ،آقای ظریف با تعداد قابل توجهی
از همتایان خود دیدار و رایزنی خواهد داشت.

این دیپلمات ارشد کشورمان ،با بیان اینکه
هیأتی عالیرتبــه از وزارت امورخارجه،آقای
ظریــف را در جریــان ایــن ســفر همراهی
میکند،گفــت :وزیــر امور خارجــه در این
ســفر با تعدادی از وزرای خارجه کشورهای
همسایه،آســیایی و اروپایــی از جملــه
وزرای خارجــه برخــی از کشــورهای عضو
 ۵+۱و همچنیــن خانــم فدریــکا موگرینی
مســئول سیاســت خارجه اروپا در ارتباط با
موضوعــات دو جانبه ،منطقهای و بینالمللی
و همچنیــن برجام رایزنی و گفتوگو خواهد
کرد.
وی همچنین با بیــان این که آقای ظریف
در این سفر با تعدادی از نخبگان و همچنین
اصحاب رســانههای معتبر آمریکایی ،دیدار
و گفتوگــو میکنــد و در جمــع آنها به
تشــریح دیدگاههای جمهوری اسالمی ایران
در مــورد مســائل منطقــهای و بینالمللی

خواهــد پرداخت،
خاطرنشــان کرد:
احتمــاال آقــای
ظریــف در برخی
از اندیشــکدههای
مطــرح آمریکایی
نیــز ســخنرانی
میکند کــه البته
جزئیات آن در حال برنامهریزی است.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه آیا ظریف در جریان این سفر
دیداری با تیلرســون همتای آمریکایی خود
خواهد داشت و در این ارتباط از سوی دولت
واشنگتن در خواستی مطرح شده است یا نه؟
تأکید کــرد :هیچ برنامهای برای انجام چنین
دیداری در نظر گرفته نشــده است و تا آنجا
که اطالع دارم چنین در خواستی نیز مطرح
نشده است.

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس:

هنرمندان برای حاکمیت اخالق در جامعه تالش کنند

رئیس فراکسیون امید با انتقاد از برخی
برخوردهای سلیقهای با هنرمندان و آثار
آنها تاکید کــرد :باید نگاه قیممآبانه به
هنر و هنرمنــد تغییر کند نباید به دلیل
نقد قدرت توســط هنرمندان ،آنها را
تحت فشار گذاشت یا با دالیلی غیر موجه
گوشهنشین کرد.
به گزارش ایلنا ،محمدرضا عــارف در دیدار
جمعی از هنرمندان ســینما ،تئاتر و تلویزیون
گفــت :آنچه هنر و هنرمنــد متعهد را متمایز
میکند ،نگاه انساندوستانه و توجه به مصائبی
اســت که بشر با آن دست و پنجه نرم میکند.
در واقع ،هنرمندان فرهیختــه در طول تاریخ
زبان گویای درد و رنجی بودهاند که بر انسانها
تحمیل شده است.
عارف همچنین با اشاره به این نکته که باید
به هنر به عنوان یک راهکار برای رسیدن جامعه
به یــک افق باز و امیدبخش نگاه کرد و نه یک
مسئله و معضل ،خاطرنشان کرد :جامعهای که
هنر و هنرمند آن در تنگنا و فشار و بیتوجهی
باشد ،قطعا جامعهای پویا ،شاداب و توسعهطلب

یادداشت

بازی با امنیت ملی

ی نیست
منبر جای باندباز 
وی ادامه داد :نکته دیگر اینکه هیاتهای ما نباید
ســکوالر باشــند و خطباء و مداحان نباید سکوالر
باشــند .باید از ســکوالریزه کردن منبر و مداحی
خودداری کرد .مداحان نیز باید اشعار و روضههای
مستند و پرمحتوا بخوانند.
اگــر این موارد رعایت شــود ،مجالس حســینی
مجالسی فاخر خواهد بود.
ایــن عضو مجلس خبــرگان رهبــری همچنین
درباره بازرسی از مراکز نظامی در ایران گفت :آمانو،
دبیــر کل آژانس گفته که در بازرســی تفاوتی بین
سایتهای نظامی و غیر نظامی نیست .
وی افــزود :حرف این اســت که نــه در پروتکل
الحاقــی و نــه در برجام اجــازه اطــاع یافتن به
اســرار کشور به اجانب داده نشــده است .در عین
حال مراکز نظامی اســرار و ناموس یک ملت است
و بــه یــاری خداوند نه مســئوالن و نه مــردم ما،
اجــازه فضولی به اجانــب را در این عرصه نخواهند
داد.
خاتمی همچنین با اشاره به فاجعه میانمار گفت:
به حمداهلل صدا و ســیما در این عرصه خوب اطالع
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نخواهــد بود .به همین دلیل دســتاندرکاران
موضوع هنر در کشــور باید با تکیه بر تجارب
دهههای گذشــته از جمله دولت اصالحات که
هنرمندان در آن زمان دلگرمی بیشتری داشتند
و نیز با کمک گرفتن از دیدگاهها و نظرات اهالی
فرهنگ و هنر ،نگاه تازهای به این حوزه داشته
و از ظرفیتها و قابلیتهای چشــمگیر جامعه
هنری استفاده کنند.
وی رفع مشکالت و پاسخ به نیازها و مطالبات
هنرمندان را وظیفه دولت و سازمانهای مرتبط
با این حوزه دانســت و ابراز داشــت :مهمترین
کاری کــه میتواند در این زمینه صورت گیرد،
تاسیس نظام صنفی هنرمندان است.
رئیس فراکســیون امید مجلس تعدد مراکز
تصمیمگیری و سیاستگذاری را در امور هنری
یکی از مشــکالت جدی این حوزه دانســت و
بیان کرد :اینکه در کشــور مراکز هنری متعدد
داشته باشیم امر خوبی است ،اما مشکل از آنجا
ناشی میشــود که هر مرکز هنری مایل است
در مسائل کالن خود سیاستگذار و تصمیمگیر
باشد .در این شرایط است که با امر برخوردهای

ســلیقهای با هنر و هنرمندان روبهرو میشویم
و افرادی بدون آنکه مســئولیت قانونی داشته
باشــند ،صرفا بر مبنای ســلیقه ،با برنامههای
هنری برخورد میکنند.
عارف با انتقاد از برخی برخوردهای سلیقهای
با هنرمندان و آثار آنها یادآور شــد :باید نگاه
قیممآبانه به هنر و هنرمندتغییر کند و اعتماد
متقابلی بین هنرمند و مسئوالن ایجاد شود .یکی
از رسالتهای مهم هنرمندان نقد شرایط موجود
و خصوصا نقد قدرت و مسئوالن است .نباید به
دلیل انجام این رســالت هنرمند را تحت فشار
گذاشت یا با دالیلی غیر موجه گوشهنشین کرد.
وی در پایان ضمن درخواست از هنرمندان برای
تالش جهت حاکمیت اخالق در جامعه عنوان
کرد :از وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اسالمی
میخواهم بیش از گذشــته برای رسیدگی به
وضعیت هنرمندان در حوزههای مختلف تالش
کند و با بهکارگیری افراد فرهیخته ،خوشفکر
و مورد اعتماد هنرمندان در این وزارتخانه باعث
دلگرمــی اهالی هنر و نهایتا درخشــش هنر
ایرانی در مجامع بینالمللی شود.

قاچاق را به لحاظ «شکلی» از هر طرف که بخوانی قاچاق است .به لحاظ اسمی نیز هرعملی که منجر به
عدم پرداخت عوارض و مالیات شــود یا تهدیدی علیه تولید داخلی شود قاچاق است و فرقی نمیکند که بر
روی آن چه اسمی را بگذاریم ،مهم تهدیدی است که میتواند متوجه اقتصاد مملکت و یا بعضا تهدیدات دیگر
همچون تهدید سیاسی ،مرزی و ...باشد.
موضوع بحث کولبرها هر از گاهی مطرح میشود و اخیرا نیز با کشته شدن دو کولبر دوباره جزء موضوعات
داغ شده و بسیاری از معاندان داخلی و خارجی و بعضا برخی مسولین برای فرار از کم کاری خود آن را دست
آویز مقاصد خود قرار دادهاند .اوال ذکر این نکته خالی از لطف نیست که کشته شدن این دو فرد برای قاچاقی
که مایجتاج زندگی آنها را تامین کند نبوده و به گفته سخنگوی محترم ناجا «این افراد از مناطق ممنوعه و
نقاط قرمز امنیتی وارد کشور شده بودند و با وجود تیراندازی هوایی ،توجهی نکردند که ماموران برای جلوگیری
از هرنوع پیشامد ضدامنیتی ناگزیر به تیراندازی شدند ».ثانیا باید مطرح کرد که اگر قرار باشد در تمام مرزهای
کشور به بحث قاچاق جلوه قانونی بدهیم ،پس جایگاه بحث تولید ملی در کجا قرار خواهد گرفت و اساسا چرا
برای اقتصاد مقاومتی باید برنامهریزی نماییم؟
آیا اینکه در نقطهای از کشور مسئولین منطقه به جای پیدا کردن راهکارهای بهتر برای اشتغالزایی و تولید
ملی از حرکات مقطعی بهره ببرند با معیارهای اقتصاد مقاومتی مطابقت دارد؟ آیا بحث کولبری به مثابه دادن
ماهی به نیازمند به جای یادگیری ماهی گرفتن نیست؟ آیا غیر این است که در امر زمامداری و حکومتداری
علیالخصوص در نظام اسالمی باید کرامت انسانی در اولویت قرار گیرد؟ آیا با بحث کولبری کرامت انسانی
مردم حفظ میشــود؟ آیا آسیبهای پوشش خبری این قضیه در رسانههای خارجی مقداری مورد تامل قرار
گرفته است؟
جدا از بحث انســانی این قضیه ،تا حال این پرسش مطرح شده است که پشت پرده این نوع قاچاقهای
خرد چه کســانی هستند؟ چندین هزار کولبری که هرروزه کاالها را قاچاق میکنند ،واقعا از سود اصلی آن
بهرهمند میشوند؟ قضیه کولبرها همانند تکدیگرانی هستند که در شهرهای بزرگ صبح و شب در گرما و
سرما فعالیت میکنند ولی از سود اصلی کار خود بیبهره هستند ،آنها فعالیت  24ساعته میکنند بدون آنکه
کوچکترین نقشی در تولید ملی داشته باشند .اگر در پشتپرده ،مافیای این جریان با اجیر کردن بچههای
بیسرپرســت و ...سود اصلی را به دست میآورند و احیانا در برجهای آنچنانی سکنی میگزینند در قضیه
کولبری نیز این افراد پشتپرده هستند که سود اصلی عایدشان میشود.
اگر این قضیه به این شکل ادامه پیدا کند و قوای انتظامی کشور حتی جرئت برخورد با اشکال امنیتی این
عمل غیرقانونی را نداشته باشند آیا میتوان به امنیت ملی و اقتصادی کشور خوشبین بود؟ آیا تداوم این عمل
باعث شروع اعتراضها در استانهای مرزی دیگر کشور نخواهد شد؟ بر اساس چه منطق و استداللی صرفا
باید مردم برخی مناطق اجازه قاچاق داشته باشند؟
بهتر است به جای توجیه اینگونه اقدامات و «بازی با امنیت ملی» کشور که در ابعاد مختلف آن به قیمت
خون هزاران شهید بهدست آمده است مسئولین محلی و ملی دنبال راهکارهای دیگری باشند که منتهی به
کارآفرینی ،تولید ملی ،اشــتغالزایی آبرومند و در خور ارزش و شان انسانی شود .برخی مسئولین اگر اینقدر
که تالش برای قانونی کردن این عمل و بیمه کردن این اشــخاص و ....کردهاند تا حال از خود پرسیدهاند
چقدر برای جذب ســرمایهگذار در بخشهای مختلف تالش کردهاند؟ آیا تابهحال برنامهریزی خاصی برای
ظرفیتهای گردشگری ،کشاورزی و دامداری منطقه کردند؟ آیا بهتر نیست جاذبههای گردشگری این منطقه
مورد توجه مسئولین منطقه قرار گیرد؟
پکک در منطقه و حرکات تحریکآفرین در
با توجه به وجود گروههای تروریســتی همچون پژاک و 
منطقه عراق با پشتیبانی اسرائیل به نظر میرسد در آینده این حجم زیاد رفتوآمد در یکی از حساسترین
مرزهای کشور  -که سالها برای ایجاد و حفظ نظم و امنیت خون هزاران تن از جوانان این مرز و بوم جاری
گشته -میتواند منشا مشکالت زیادی شود و همین عامل نیز ضروری مینماید که نیروی انتظامی کشور در
این برهه حساس شاهد حمایتهای مادی و معنوی بیشتر مسئولین شود و اینگونه اقدامات نیروهای نظامی
و امنیتی به ویژه مرزبانان که به صورت شبانهروزی و بدون هیچ منتی در سرما و گرما در حال خدمت هستند
مورد قدردانی ویژه قرار بگیرند.

ماجرای میانمار را درست بفهمیم
تا غلط موضع نگیریم
جلیل امجدی-فعال سیاسی

انتشار تصاویر دردناک از کشتار و کوچ اجباری مسلمان روهینگیا از میانمار به کشور بنگالدش
احساسات را جریحه دار کرده است .ندای حق طلبان را بلند کرده و حتی کار را به پیشنهاد حضور
نظامی و تشــکیل «سپاه محمد (ص) » کشانده اســت .اما اگر بازی کالن ابرقدرتهای جهانی و
جنگ قدرتی که امروز محل منازعه آن در میانمار و منطقه آراکان انتخاب شده است بهخوبی فهم
نشــود ،ممکن است همین ابراز احساسات خالصانه ،آبی باشد در آسیاب طراحان اصلی این بازی
بزرگ در منطقه شرق آسیا.
کشــور میانمار از ســال  1960به عنوان یکی از مناطق محل نــزاع ژئوپولتیک آمریکا و چین
محســوب میشــود .وجود تنگه ماالکا که به نوعی اقیانوس هند و اقیانوس آرام را به هم متصل
میکند و بعد از تنگه هرمز بزرگترین آبراه انتقال انرژی دنیا (روزانه  12میلیون بشکه نفت) ،هم
مرز بودن با بخش غربی چین و وجود منابع قابل مالحظه گاز و نفت در منطقه آراکان همواره امریکا
و غرب را تحریک کرده تا جای پای قابلمالحظهای در این منطقه داشته باشد تا اهرم فشارش بر
روی رقیب اصلی را هر چه قویتر و پرزورتر کند.
این را بگذارید درکنار آخرین اظهارنظر اســتیو بَنِن؛ مغز متفکر و استراتژیست اصلی کمپین
انتخاباتــی و دولت ترامپ که همزمان با برکناری اعالم کرد در  15ســال آینده یا چین ابرقدرت
جهان خواهد بود یا امریکا .راهبرد جدید سیاست خارجی امریکا که از اواخر دولت اوباما با نگاه به
شرق و پایان مناقشات در خاورمیانه شکل گرفت نیز ماجرا را جالبتر میکند .تقریبا مناقشه در
خاورمیانه در حال پایان است و به قول کیسینجر امپراطوری ایران در صورت پیروزی بر داعش در
حال شکلگیری است و شاید همین راز تکاپوی عجیب سعودی برای جانماندن از رقابت در نظم
نوین خاورمیانهای بدون امریکا باشد.
حاال نوبت شــرق است و مشغولیت ســازی برای چین! میخواهد ماجرای کره شمالی باشد یا
ماجرای میانمار .چین از سالهای دور تالش داشته تا حاکمیت میانمار را در تحت نفوذ خود داشته
باشد .دولت میانمار هم به سبک رایج دولتهای بلوک شرقی ،تحت تسلط ارتش است و مناسبات
درونی و زیرپوســتی ارتش به عنوان قدرت اصلی با چین مناســباتی دیرینه و مبتنی بر تعامل و
همکاری .امریکا بیش از  20سال است که شیوه مرسوم «حقوق بشری» و نفوذ نرم را برای رخنه
در این ساختار طراحی و پیگیری کرده است.
مجری پروژه خانم آنگ سان سوچی است که  20سال فعالیت حقوق بشری همراه با حمایت
غرب ،در  2012نهایتا به جایزه صلح نوبل و در اختیار گرفتن دولت (و نه حاکمیت) میانمار منتهی
شد.
چین سرمایه گذاری عظیمی در بخش آرکان انجام داده است .سدهای بزرگ و خط لوله مهمی
که انرژی غرب این کشور را قرار است تامین کند ،درگیری در منطقه قطعا منافع بلند مدت چین را
برهم خواهد زد و از سویی بهانه دخالت خارجی در میانمار را بیش از پیش فراهم خواهد کرد تا به
این واسطه سوچی بتواند سهم خود را از قدرت در داخل میانمار بیش از پیش کند.
بهنظر میرســد طراحی دقیق است ،برانگیختن احساسات مسلمانان و گسیل نیروهای درگیر
در منطقه خاورمیانه به یک محل درگیری جدید ،یعنی شرق آسیا ،منطقهای که هرگز مسلمانان
روابط خصمآمیزی با آن نداشتهاند .نیروی جنگی از خاورمیانه ،درگیری در مرز چین و ایجاد یک
مشغولیت جدی و جدید برای افزایش نفوذ امریکا بیخ گوش اصلیترین رقیبش.
حاال این وسط قربانی اصلی کیست؟! قوم مظلوم و مسلمان روهینگیا ،همانهایی که در 1948
و زمان خروج برمه و بنگالدش از قیمومت بریتانیای کبیر ،به زور خطکش نقشهکشهای انگلیسی
از مسلمانان بنگالدش جدا شده و به برمه افزوده شدند تا در کشور جدید میانمار ،همیشه زمینهای
برای درگیری و اختالف قومی وجود داشته باشد.
صورت مسئله ساده است :در گیری راهبردی دو ابرقدرت در زمین مسلمانان مظلوم روهینگیایی!
حاال شما قضاوت کنید پیشنهاد گسیل نیروی نظامی و تشکیل سپاه متحد اسالمی برای حمایت از
آنها ،کمک به این مردم است یا تکمیل بازی دو ابرقدرت؟ آیا نباید به پیشنهاددهندگان شک کرد؟

