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سیاسی

از سوی جهانگیری
بسته حمایت از توسعه صادرات
غیرنفتی ابالغ شد

ی را به کلیه دستگاههای اجرایی ابالغ کرد.
معاون اول رئیسجمهوربسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفت 
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه مورخ 1396/ 5/9
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است ،از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور برای اجرا به کلیه دستگاههای اجرایی ابالغ شد.
نقد روز

پزشکیان نایب رئیس مجلس:

فرمایشات رهبری ،فصل الخطاب برای حل موضوع میانمار
عضو هیات رئیســه مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد که جمهوری اســامی و مسئوالن
سیاسی کشور باید با برای پایان دادن به نسل
کشی در میانمار فعالتر و جدیتر عمل کنند.
مسعود پزشــکیان با اشاره به فرمایشــات مقام معظم
رهبری در خصوص جنایت میانمار در کالس خارج از فقه
اظهار داشت :فرمایشات مقام معظم رهبری فصل الخطاب
است همان طور که ایشــان تاکید داشتند باید جمهوری
اســامی در مقابل با ظلم در هر نقطه از جهان صریح و
شجاعانه اعالم موضع کند.

نماینده مردم تبریز ،اســکو و آذرشــهر در مجلس دهم
شــورای اسالمی ادامه داد :بنابراین انتظار میرود ،ریاست
جمهوری ،وزارت امور خارجه و روحانیون شــناخته شده
و تاثیر گذار در خصوص نسلکشــی مردم میانمار اعالم
موضع کنند ،حتی دانشــگاهیان نیز میتوانند اقداماتی از
جمله اعالم شکایت به سازمان ملل داشته باشند.
وی با اشــاره به ظرفیت کنفرانس ســازمان همکاری
اسالمی تاکید کرد :این کنفرانس و مجالسی که کشورهای
منطقه در این بازه زمانی برگزار میشوند ظرفیت و فرصت
مناسبی است تا به جنایت دولت میانمار پرداخته شود.

اسکای پرس از سفر قاسم سلیمانی
به اقلیم کردستان خبر داد
یک خبرگزاری عراقی مدعی شــد که ســردار قاســم
سلیمانی به منظور دیدار با مقامات کرد به کردستان عراق
سفر کرده است.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری اسکای پرس ،رسانههای
کردی مدعی شدند که سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس
ایران به اقلیم کردستان ســفر کرده است و پس از دیدار با برخی
مقامات در سلیمانیه راهی اربیل شده است تا در مورد مساله همه
پرسی استقالل کردستان با مقامات کرد گفتوگو کند.
این رســانه مدعی شده است که ســردار سلیمانی تالش دارد تا
بارزانی همه پرسی را لغو کند.
در این گزارش آمده اســت که ایران مخالف برگزاری همه پرسی
و جدایی کردستان از عراق است.
مقامات ایرانی به طور صریح و شــفاف اعــام کردهاند که انجام
همهپرســی در اقلیم کردستان را در شــرایط فعلی منطقه به نفع
اکــراد عراق و نیز دولت مرکزی نمیداننــد .در عین حال که این
اقدام را در راستای منافع ملی ایران ارزیابی نمیکنند.
همچنین کشــورهای منطقه از جمله ترکیه ،سوریه و نیز آمریکا
با انجام این همهپرسی مخالفت کردهاند.
بر اساس اعالم مقامات کردستان عراق این همه پرسی قرار است
سوم مهرماه ( 25سپتامبر) برگزار شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی
تاثیر بهســزایی در پایان دادن به نسلکشی مردم میانمار
دارد ،گفت :جمهوری اســامی باید در این زمینه فعالتر
ظاهر شــود و روند اتمام این نسل کشی را جدیتر دنبال
کند چرا که این فاجعه روشن و واضح جلوی چشم همگان
و سازمان ملل رخ میدهد اما اقدام عملی صورت نگرفته
است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
اقدامات بین المللی در مسیر پایان دادن به فاجعه انسانی در
میانمار نتیجه عملی نداشته است ،اظهار داشت :مسئوالن

با تالش محققان دانشگاه تربیت مدرس؛

ایران به جمع  6کشور صاحب
فناوری شبیهساز پرواز پیوست
طی برپایی مراســمی در دانشگاه تربیت مدرس ،از آالت
دقیق پروازی ویژه شبیهسازی پروازی رونمایی شد.
به گزارش ایسنا محققان دانشگاه تربیت مدرس موفق به طراحی
و ساخت آالت پروازی ویژه شبیهسازی پرواز شدند .این شبیهساز
پرواز امروز با حضور دکتر وحید احمدی ،معاون پژوهش و فناوری
وزیر علوم در دانشگاه تربیت مدرس رونمایی شد.
محمد رســتمی از محققان این طرح در حاشــیه این مراسم در
جمع خبرنــگاران با تاکید بر اینکه این دســتگاه ویژه هواپیمایی
سســنا  172اســت ،گفت :هواپیماهــای سســنا  172از جنس
هواپیماهای کوچک آموزشی هستند.
وی با بیان اینکه تا کنون این دســتگاه از خارج وارد میشد ،به
برخی از ســوانح هوایی ناشــی از نبود این دستگاهها اشاره کرد و
یادآور شد :در این پروژه موفق به بومیسازی این دستگاه شدیم.
وی خاطرنشــان کرد :فناوری ساخت این دســتگاه تا کنون در
اختیار کشــورهایی مانند هلند ،فرانسه ،ژاپن ،آمریکا و آلمان بوده
است و ایران ششمین کشور صاحب این فناوری به شمار میرود.
رســتمی همچنین یادآور شــد :تا قبل از ســاخت این دستگاه
نرمافزار ســامانه این دستگاه در کشــور وجود داشت ،ولی سخت
افزار آن به کشور وارد میشد؛ در این راستا دانشگاه تربیت مدرس
در قالب پروژه تحقیقاتی پس از دو سال موفق به طراحی و ساخت
ابزار دقیق پرواز شد.
به گفته وی ،کاربرد این فناوری موجب کاهش هزینهها به اندازه
دوسوم خواهد شد.

سیاســی ما باید فعالتر عمل کنند و از نظر دیپلماســی
هماهنگی های بیشتری با کشورهای اسالمی ایجاد کنند
تا نسل کشی در میانمار خاتمه پیدا کند.

بنز رسما به ایران آمد
طبق اعالم ایران خودرو این قرارداد
میان شــرکت ایران خــودرو دیزل به
نمایندگی از گــروه صنعتی ایران خودرو
و شــرکت مرسدس بنز ،در سایت تولید
وورث ،مقر اصلی مرســدس بنز به امضا
رسید.
در امضای این قرارداد علی ماجدی سفیر ایران
در آلمان ،محســن صالحی نیا معاون امور صنایع
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،هاشــم یکهزارع
مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خودرو و جمعی از
مدیران ارشد دو شرکت حضور داشتند.
مدیرعامل گروه صنعتــی ایران خودرو در این
مراسم با اشــاره به امضای قرارداد و تفاهمنامه با
شــرکت بنز در تولید و فروش محصول سواری،
ابراز امیدواری کرد کــه با توجه به همکاریهای
دو شرکت در حوزه خودروهای تجاری ،همکاری
طرفین در خصــوص تفاهمنامه و قرارداد ســال

گذشته نیز به همین منوال پیگیری شود.
قرارداد خودروهای تجاری که امروز امضا شــد
شامل ایجاد شرکت مشــترک در حوزه فروش و
خدمات پس از فروش خودروهای تجاری اســت.
این شرکت ،به صورت انحصاری مسئولیت فروش
محصوالت تجاری مرسدس بنز را بر عهده خواهد
داشت.
همچنین شــرکت دوم که قــرارداد آن در ماه
آینده نهایی میشود ،مســئولیت تولید را برعهده
دارد و نسل فعلی و آینده کامیون آکتروس از جمله
تولیدات این شرکت خواهد بود.
نسل فعلی آکتروس تا سال  ۲۰۱۹تولید شده و
نســل جدید این کامیون نیز از سال  ۲۰۱۹به بعد
بر اساس استانداردهای روز اروپا تولید خواهد شد.
در فــاز بعدی نیز خط تولیدی جدید دیگری پیش
بینی شده است.
بر اساس برنامه ،ساخت داخل شرکت مشترک

تولیدی در سال نخست به  ۲۰درصد خواهد رسید
و این میــزان در صورت صرفه اقتصادی میتواند
به  ۳۰تا  ۵۰درصد افزایش پیدا کند.
براســاس این گــزارش نیازســنجی و تولید
محصوالت جدیــد و جایگزینی بــا محصوالت
فعلــی نیز در برنامه شــرکت مشــترک تولیدی
ایران خــودرو و دایملــر آلمان پیشبینی شــده
است.
همچنین شــرکت دیگر در حــال مذاکره ،در
خصوص تولید موتور میان شــرکت ایران خودرو
دیزل و دایملر بوده که وظیفه آن تولید موتورهای
جدید بر اساس نیاز بازار در شرکت مشترک جدید
است.
شرکت مرسدس بنز نخستین برند خودروهای
تجاری در دنیا را در اختیار دارد که امضای قرارداد
ســرمایه گذاری مشــترک با ایران خودرو بیانگر
امنیت سرمایهگذاری در ایران است.

ارسال محموله ُ ۱۰۰تنی ایران برای مسلمانان روهینگیا
با اعالم اعزام تیم ارزیاب هاللاحمر به میانمار عنوان شد

لمحمود احمدینژاد
نامه وکی 
به نمایندگان مجلس
وکیلمدافع محمود احمدینژاد به نمایندگان مجلس نامه
نوشت.
ســیدعادل حیدری در این نامه خطاب بــه نمایندگان مجلس
مدعی شــد :اســتحضار دارید که آقای فیاض شــجاعی دادستان
دیوان محاسبات در مصاحبه روز  ۱۳۹۶ /۵ /۸اقدام به خالفواقع
گویی ،نشر اکاذیب و ایراد اتهامات فراوان علیه آقای دکتر احمدی
نژاد رییس جمهوری ســابق کرد و از  ۷حکم قطعی محکومیت در
حال اجرا علیه ایشــان سخن گفت .ایشان به گونهای درباره هزینه
یارانههای مردم ســخن گفت که گویا حیف و میل  ۷هزار میلیارد
تومانــی اتفاق افتاده و آقای احمدی نــژاد محکوم به پرداخت آن
است.
در بخش دیگری از این نامه ادعا شــده اســت :طی بیش از یک
مــاه مراجعه حضــوری به بخشهای مختلف دیوان محاســبات و
اصرار بر دریافت احکام مورد ادعا ،چند دادنامه به اینجانب تحویل
دادهاند که نه تنها حاکی از ادعای دادســتان دیوان نیســت ،بلکه
برعکــس عموماً حاکی از تایید اقدامــات دولت قبل در حوزههای
مورد ادعاســت .در بخش پایانی این نامه گفته شــده است :برای
احقاق حق و پیگیری حقوقی ،شکایتی از ایشان به دستگاه قضایی
تحویل شــده است که امیدوارم رسیدگی شــود ،لیکن از آنجا که
دادستان دیوان محاسبات مدعی است زیر نظر نمایندگان مجلس
کار میکند به نظر میرسد که رفتار ایشان حافظ شأن نمایندگان
ملت نیســت و از این رو موضوع به استحضار رسید تا اقدام بایسته
در راستای صیانت از جایگاه مجلس و نهادهای وابسته انجام گیرد.
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یک مســئول هالل احمر با اشــاره به بارگیری
محمولــه ۱۰۰تنی جمعیت هالل احمر ایران برای
مردم میانمــار ،گفت :این محمولــه حاوی اقالم
زیستی ،بهداشتی ،درمانی و غذایی است که امروز
و پس از بارگیری برای مردم مسلمان روهینگیای
میانمار ارسال میشود.

وحید رحمتی با اشــاره به انجــام اقدامات اولیه
بارگیری محموله امدادی و بشردوســتانه جمعیت
هالل احمر ایران برای مســلمانان میانمار ،گفت:
محموله 100تنی اقالم زیستی ،بهداشتی ،درمانی
و غذایــی جمعیت هالل احمر ایــران برای مردم
مسلمان روهینگیای میانمار بهمحض اعالم نماینده
گمرک جمهوری اســامی ایران امروز در فرودگاه
مهرآباد بارگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه محموله آمادهشــده در ابتدا 40
تن بود خاطرنشــان کرد :با تعامل و مکاتباتی که
بــا هالل احمر بنگالدش انجام شــد و با توجه به
نیازهای حیاتی پناهجویان میانماری این محموله
بــه  100تن افزایــش یافت که قرار اســت میان

پناهجویان میانماری که وارد کشور بنگالدش شدند
تقسیم شود.
رحمتــی عنوان کرد :همراه با محموله ارســالی
نخست ،تیم عالی ارزیاب هالل احمر بهسرپرستی
مصطفی محمدیون ــ دبیرکل جمعیت هالل احمر
نیز اعزام خواهد شد تا پس از بررسی وضعیت مردم
مسلمان روهینگیای میانمار ،محمولههای بعدی نیز
ارسال شود.
بهگفته مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی
جمعیت هالل احمر ،تیمهای واکنش سریع جمعیت
هالل احمر ایران نیز برای کمک به مردم مسلمان
روهینگیــای میانمار همراه بــا محموله دوم اعزام
خواهند شد.

کره شمالی:

آمریکا دردی خواهد کشید که تابهحال تجربه نکرده است
کره شمالی به تشــدید تحریمهای
ســازمان ملل علیه آزمایش اتمی این
کشور بهشدت واکنش نشان داد.
به گزارش رویترز ،کره شــمالی به اعمال
تحریمهای شــدیدتر شــورای امنیت علیه
برنامه موشــکی این کشور واکنش نشان داد
و هشــدار داد که آمریکا بهزودی با بدترین
دردی که تا کنون تجربه کرده مواجه خواهد
شد.
هان تائه ســونگ ،ســفیر کره شمالی در

ســازمان ملــل در کنفرانــس خلع ســاح
هســتهای در ژنو گفت :رژیم واشــنگتن که
آتش درگیری نظامی ،اقتصادی و سیاســی

را روشن کرده شــیفته بازی معکوس کردن
توســعه نیروی هستهای جمهوری خلق کره
اســت که پیش از این به فاز تکمیل رسیده
است .شــورای امنیت روز دوشنبه با اکثریت
آرا بــا تشــدید تحریمها علیه کره شــمالی
بهدلیل ششــمین و قدرتمندترین آزمایش
هستهای موافقت کرد .رابرت وود ،سفیر خلع
ســاح آمریکا سهشنبه در نشست ژنو گفت:
امیدوارم رژیم پیام را بهوضوح شــنیده و راه
دیگری انتخاب کند.

نوه گاندی برای رهبر میانمار نامه نوشت
نوه ماهاتما گاندی ،رهبر سیاســی و
معنوی هندیها برای رهبر دموکراســی
خواه میانمار نامه نوشت و به وی تاکید
کرد تا از قدرتــش برای توقف حمالت
علیه مســلمانان روهینگیایی در راخین
استفاده کند.
بــه گزارش ایســنا ،به نوشــته روزنامه تایمز،
اال گاندی ،نوه ماهاتما گاندی ،رهبر سیاســی و
معنوی هندیها در این نامه آورده اســت :ما به
آنگ سان ســوچی ،رهبر دموکراسیخواه میانمار
تاکید داریم تــا از قدرت و نفوذش برای تضمین
توقــف حمالت علیه مســلمانان روهینگیایی در
میانمار اســتفاده کند تا دیگر شــاهد این رفتار
غیرانسانی نباشیم.

وی نوشــت :بر این باورم که رهبر دموکراسی
خــواه میانمار و برنده جایزه صلــح نوبل از نفوذ
خودش برای پایان دادن بــه این رفتار خصمانه
علیه مسلمانان بهره ببرد.
آنگ ســان ســوچی همچنین برنــده جایزه
بینالمللی ماهاتما گاندی برای سازش و صلح در
سال  ۲۰۰۹است و این جایزه زمانی به وی تعلق
گرفت که در حصر خانگی بود.
دزموند توتو ،فعال ســابق ضد آپارتاید و اسقف
بازنشســته نیز اخیرا برای آنگ ســان ســوچی
نامهای نوشــته و در آن به وی تاکید کرده بود تا
مانع از رفتار نادرست با مسلمانان روهینگیایی در
راخین شود و در این باره مداخله کند.
روهینگیاییها که از سوی سازمان ملل مردمی

هستند که بیش از ســایر قومیتها تحت پیگرد
قرار دارنــد ،به دلیل اقدامات ارتــش میانمار در
راخین و رفتــار بد دولت میانمــار به بنگالدش
گریختهاند.
سازمان ملل گزارشــی از تجاوزهای گروهی،
کشتار گسترده و شکنجه مسلمانان روهینجگیایی
توسط نیروهای دولتی میانمار منتشر کرده است.
خشونتها در راخین زمانی آغاز شد که گروهی
از شبه نظامیان روهینگیایی به پستهای مرزی
و یک اردوگاه نظامی در این منطقه حمله کرده و
ارتش هم دست به اقدام متقابل زد.
از  ۲۵اوت ســال جاری میالدی ،بیش از ۳۰۰
هــزار تن از این مســلمانان به بنــگالدش فرار
کردهاند.

دادگاه حمید بقایی  ۲۵مهرماه برگزار میشود
وکیل حمید بقایــی از محاکمه موکل
خود در شــعبه  ۱۰۵۷کیفری  ۲در ۲۵
مهرماه خبرداد.
ایلنا :وکیل حمید بقایی از محاکمه موکل
خــود در شــعبه  ۱۰۵۷کیفــری  ۲در ۲۵
مهرماه خبرداد.ســید علی اصغر حســینی،
وکیــل حمید بقایی گفت :بر اســاس اعالم
دادگاه شعبه  ۱۰۵۷کیفری  ،۲اولین جلسه
دادگاه مــوکل اینجانب آقــای حمید بقایی

برای  ۲۵مهر ماه تعیین وقت شده است.
وی افزود :امــروز در مالقاتی که با قاضی
محترم دادگاه آقای حیدری داشــتم اصرار
خودمــان مبنی بر برگزاری علنی جلســات
دادگاه با حضور مردم و اصحاب رســانهها را
به ایشان اعالم کردم .موکل بنده آقای حمید
بقایی معتقد اســت که باید دادگاه به صورت
علنی برگزار شــود تا مردم در جریان حقایق
ماجرا قرار گیرند.

حســینی تصریح کــرد :رونوشــت متن
کیفرخواست به بنده داده نشد و فقط از آن
رونویسی دستی به عمل آمد .اتهامات مندرج
در کیفرخواست دادستان تهران همان موارد
قبلی است و نکته جدیدی وجود ندارد.
وکیــل بقایی تاکیــد کرد :انشــاءاهلل از
روزهــای آینــده مــوارد اتهامی همــراه با
پاسخهای حقوقی منتشره به استحضار مردم
خواهد رسید.

به بهانه نسلکشی در میانمار
سیده روشنک سیاسی -عضو مجمع زنان اصالح طلب

با نگاهی اجمالی به خشــونتهای عمدهای که در جهان علیه بشریت صورت گرفته ،از
نسل کشی ارامنه توسط عثمانیها ،یهودیکشی نازیها ،قتل عام ویتنامیها توسط ارتش
آمریکا ،فاجعه هیروشــیما ،قتل عام مردم کامبوج توسط ارتش سرخ وجنایات صربها
علیه مســلمانان ،و این بار نیز نسلکشی مســلمانان توسط بودائیان میانمار و… همه و
همه ناشی از عدم وجود اخالق در سیاست است .
ولی هیچ کدام از جنایات بشــری یاد شــده به اندازه حوادث اخیر میانمار ،دل را آزرده
و اندوهگین نمیسازد.
زیرا در ساختار قدرت میانمار و در راس آن یک زن به عنوان رئیس جمهور ،شاهد بروز
چنین حوادث ضد بشری در کشورش است .زنی که به واسطه مبارزات سیاسی-اجتماعی
خویش مورد احترام تمام آزادیخواهان و حقطلبان جهان بود.
کسی که بهترین سالهای عمرش را صرف مبارزه علیه استبداد نمود .زنی که به پاس
ســالها مبارزه برای آزادی ،نائل به دریافت جایزه صلح نوبل شــد  ،آری این زن را یک
قدیس میدانســتم ،زنی که ســالها طعم تلخ حصر و حبس و تبعید ،شالق ،شکنجه را
چشــیده بود ،زنی که به پاس نگاه آزادیخواهانه و بشر دوستانهاش مستحق جایزه صلح
نوبل بود .خانم آن سانگ سوچی ،که پس از سالها رنج و مشقت از زندان مستبدان آزاد
شــد ،و به عنوان یک مبارز راه آزادی مورد احتــرام و اقبال عمومی جامعه قرار گرفت و
در سال  ٢٠١۵توسط مردم به ریاست جمهوری برگزیده شد ،ولی متاسفانه پس از آنکه
به قدرت میرســد کمتر از دو ســال ،چون زندانی زندان نفس خویش است ،و به واسطه
رسیدن به قدرت ،خوی و خصلت استبدادی پیدا میکند  ،و قلم و قدم آزادی را میشکند
 ،و در برابر نسل کشی در کشورش سکوت اختیار میکند .
ایشــان ســکوت اختیار میکند ،ســکوتی معنا دار ،در خصوص جنایت علیه بشریت ،
ســکوتی که باعث تحکیم و ترویج خشــونت اجتماعی میشود  ،خشونتی که شاید برای
حفظ مناسبات سلطه خویش الزم دارد تا در انتخابات آینده آراء بودائیان را پشتوانه حفظ
قدرتش نماید ،این سکوت به نوعی حمایت جانبدارانه و صریح و آشکار ایشان از بودائیان
است ،زیرا به گمان ایشان این نوع سکوت میتواند متضمن حفظ مناسبات اجتماعی برای
کسب قدرت مجدد و تقویت کننده منصب سیاسی ایشان شود.
ولی جهان باید بداند این ســکوت باعث نمیشود که خانم آن سانگ سوچی را در برابر
اثرات مخرب آن مصون بدانیم.
آری خانم ســوچی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس جمهور کشورش شد ولی متاسفانه
نتوانســت اعتبار جهانی خود را حفظ کند و تداوم بخشد ،به طوری که به صورت نمادین
در سراســر جهان ،اندیشمندان و بشر دوستان زیادی خواهان باز پس گیری جایزه صلح
نوبل ایشان شدند  ،هر چند ممکن است بازپس گیری این جایزه از ایشان مقدور نباشد،
ولی آشــکار است که جایزه ایشــان دیگر اعتباری ندارد ،زیرا ایشان اهلیت استیفای این
حق را ندارد ،چون شــرایط دارا بودن چنین امتیازی را از دست داده ،ولی آنچه در قالب
ســطور میخواهم به آن اشاره کنم این اســت که متاسفانه باید بپذیریم آنچه این روزها
جهان سیاســت را در رنج فرو بردهِ ،سیاست عاری از اخالق انسانی است ،و آنچه در بین
رهبران جهان مشاهده میکنیم خالء آزادگی و انساندوستی است .
کســانی که خود تا دیروز به واسطه اندیشــیدن و آزادی طلبی و مبارزه با استبداد در
زندان بودند ،همین که به قدرت میرسند ،عهد بسته خود با جامعه را فراموش میکنند
و خود مســتبد و زندانبان میشوند  ،نمونه این آدمها در اغلب نظامهای سیاسی جهان
به چشــم میخورند  ،خصوصــاً در انقالبهایی که در جهان به وقوع پیوســته  ،از انقالب
١٧٨٩فرانسه تا انقالب  1917روسیه و … حتی انقالبهای صورت گرفته درکشورهای
خاورمیانه همراه با باز تولید استبداد تولد مجدد این آدمها به چشم میخورد.
ولی وجود انســانهای شــریفی چون گاندی  ،ماندال و واسالوهاول نیز در بین رهبران
سیاسی جهان به چشم میخورد ،کسانی که درد زندان و حصر و حبس را چشیدند ولی
حاضر نشــدند وقتی به اوج قدرت رســیدند اخالق را کنار بگذارند و با آرمانهای دوران
مبارزه و عهد بسته با مردم خود پشت کنند .
واســاو هاول  ،نویسنده و مبارز کشــور چک ،که بعد از سالها زندان و شکنجه پس
از آزاد شــدن همانند خانم سوچی توســط مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد ،بعد از
رسیدن به قدرت هیچ قلمی را نشکست و هیچ اندیشهای را سرکوب نکرد و در برابر هیچ
بیعدالتی ســکوت نکرد وحکم به دار و داغ و درفش برای هیچ مخالف و منتقدی صادر
نکرد و بعد از اتمام دوران اول ریاســت جمهوریش با وجود اینکه شــرایط انتخاب مجدد
توســط مردمش را داشــت ولی از قدرت کناره گرفت تا همچنان یک نویسنده منتقد در
کنار مردمش باقی بماند .
اکنون میبینیم که جز عدهای معدود از سیاســتمداران ،افتخار به خاطر سپرده شدن
و نیکنامی تاریخ را نداشــته و ایکاش جهان سیاست و سیاستمدارانی چون خانم آنگ
ســان سوچی از انسانهای شــریف و نیکنامی چون گاندی ،ماندال ،و واسالوهاول بیشتر
الگو میگرفت.
خبر

کره شمالی برای جنگ آماده میشود
رهبر کره شــمالی با اعالم شرایطشبه جنگی  ،این کشور را در وضعیت قرمز
قرار داد.
به گــزارش خبرگزاری رویترز ،گفته میشــود این اقدام کیم جونــگ اون ،رهبر کره
شمالی ،باعث گیج شدن شهروندان این کشور منزوی شده است چرا که پس از اطالعیه
وی مبنی بر قرار داشــتن کشــور در وضعیت قرمز ،فرمان دیگری از جانب حکومت این
کشور صادر نشده است.
بر اســاس طبقهبندیهای تعریف شده در سیســتم امنیتی کره شمالی ،وضعیتشبه
ی تنها یک پله پایینتر از وضعیتجنگی قرار دارد و همه شــهروندان کشور را ملزم
جنگ 
میکند تا اقدامات ویژه را جهت آمادگی برای جنگ از جمله تهیه ســاحهای جنگی و
رفتن به پناهگاهها در صورت حمله هستهای ،انجام دهند.
اما با گذشت یک هفته از اظهارات کیم جونگ اون درباره این وضعیت امنیتی ،بر اساس
گزارشها زندگی در کره شمالی با شرایط طبیعی ادامه دارد.
یک منبع خبری از اســتان ریانگانگ به یک وبسایت خبری در کره جنوبی گفت :مردم
ی از سوی فرمانده ارشد کره شمالی
گیج شده بودند زیرا با وجود اعالم وضعیتشبه جنگ 
در اوایل هفته گذشــته ،هیچ آموزش و تمرین جنگی به خصوصی صورت نگرفته اســت.
این موضوع باعث شــد تا بعضی از شهروندان تصور کنند این اقدام برای تحریک گسترده
مردم صورت گرفته بود.
بــا اینکــه پس از اعــام وضعیت نیمــه جنگی به مردم دســتور داده شــده بود تا
همانجایی که هســتند بمانند و همیشه هوشیار باشند ،با این حال چیزی غیر عادی رخ
نداد.
ششمین و بزرگترین آزمایش هستهای کره شمالی که در سوم سپتامبر صورت گرفت،
کیم جونگ اون را در معرض واکنشهای کشــورهای مختلف جهان برای محکوم کردن
این اقدام قرار داد.
تجدید تهدید امنیتی کره شمالی میتواند هشداری از طرف کیم برای تحریک بیش از
پیش جهان به سوی جنگی تمام عیار باشد.
از طــرف دیگر کارشناســان معتقدند این اقدام میتواند با تشــدید احســاس خطر از
تهدیدهای خارجی ،آشــفتگی مردم این کشــور را درباره عالقه شــدید کیم به پیگیری
ظرفیتهای هستهای ،التیام ببخشد.

