
به گزارش ایســنا، به نقــل از روزنامه فرامنطقه ای 
الشــرق االوســط، محمد حاجی محمــود، دبیر حزب 
سوسیال اقلیم کردســتان عراق گفت: برت مک گورک، 
نماینده آمریکا در ائتالف ضد داعش و سفیران انگلیس 
و فرانســه و نماینده ســازمان ملل پیشنهاد داده اند که 
همه پرسی اقلیم کردستان عراق برای دو سال به تأخیر 
بیافتد تا نشستی در ســازمان ملل درباره پرونده عراق 
و همه پرسی اســتقالل برگزار شود و به این ترتیب این 

طرف ها بتوانند مشکل بین بغداد و اربیل را حل کنند.
وی افزود: برت مک گورک این پیشنهاد را به تازگی 
به بارزانی داده  و گفته انــد  در صورت مخالفتش اقلیم 

باید تبعات آن را بپذیرد.
ایــن مقام کــرد ادامه داد: در نشســت ســازمان 
ملل پرونده عراق از جمله مســئله همه پرســی و اقلیم 

کردستان عراق بررســی خواهد شد و این سه کشور و 
سازمان ملل تالش خواهند کرد برای مشکالت بغداد و 

اقلیم چاره ای بیاندیشند.
محمود گفت: در حقیقت آن ها هیچ چیز ملموسی 
ارائه نکرده اند و جواب مســعود بارزانــی، رئیس اقلیم 
کردستان عراق این اســت که باید جایگزینی قوی تر از 
همه پرسی باشد و این موضوع با احزاب کرد دیگر برای 

اتخاذ تصمیم جمعی بررسی خواهد شد.
وی افزود: اگر جدی باشــند بایــد این موضوع در 
سازمان ملل مطرح شود و موعد همه پرسی نیز مشخص 
شود، همانطور که درباره کشورهای دیگری مثل سودان 
جنوبی، تیمور شــرقی و مونته نگــرو رخ داد. اگر موعد 
همه پرسی را مشخص کردند و سازمان ملل قطعنامه ای 
دراین باره صادر کرد در آن زمان رهبری اقلیم کردستان 

این موضوع را بررسی خواهد کرد.
محمود درباره نگرانی ها درخصوص وقوع جنگ در 
کرکوک بین پیشمرگ ها و حشد شعبی گفت: برداشت 
ما از قصد و نیت عراقی ها این اســت کــه بعد از پایان 
جنگ با داعش برای ســیطره بر مناطق مورد مناقشــه 

مثل کرکوک، خانقین و سنجار تالش خواهند کرد.
وی درباره پیامدهای همه پرسی و امکان درگیری 
میان ایــن اقلیم و ایران و ترکیه گفــت: ترکیه و ایران 
تاکنــون هیــچ کاری نکرده انــد و من بعیــد می دانم 
مرزهایشــان را ببندند چراکه منافــع بزرگی در اقلیم 

کردستان دارند.
از سوی دیگر، سفارت آمریکا در بغداد در بیانیه ای 
بار دیگــر مخالفت خود را با برگزاری این همه پرســی 
اعالم کرد و افزود: این اتفاق تمرکز بر شکســت داعش 

را از بین می برد.
سفارت آمریکا بارها به رهبران اقلیم تاکید کرده که 
همه پرسی تمرکز در تحقق ثبات در مناطق آزاد شده از 
دست داعش را از بین می برد. این همه پرسی در مناطق 

مورد مناقشه منجر به بی ثبات سازی کشور می شود.
قرار است همه پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق 

۲۵ سپتامبر برگزار شود.

به گزارش ایســنا، به نقل از شــبکه خبری سی ان ان، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در جریان این سخنرانی 
در پایگاه نیروهوایی جویت بیس اندروز در حومه واشنگتن 
اعالم کرد که گزینه های نظامی آمریکا برای مقابله با بحران 
کره شمالی کامال موثر و قوی هستند و در صورت نیاز برای 
واکنش نشان دادن به تهدیدهای پیونگ یانگ به کارگرفته 
می شوند. وی خطاب به صدها تن از پرسنل نیروی هوایی 
این کشور ادامه داد: پس از مشاهده توانایی ها و تعهداتمان 
من بیــش از هر زمان دیگری اطمینان دارم که گزینه های 
نظامی ما برای مقابله با این تهدید نه تنها موثر بلکه بســیار 
قوی خواهند بود. ترامپ پیش از قرار گرفتن پشت تریبون 
سخنرانی که در مقابل یک بمب افکن بی-2 موسوم به شبح 
تعبیه شده بود، از کنار یک جنگنده استراتژیک اف-35 نیز 

عبور کرد تا گوشه ای از توانمندی های نظامی کشورش را به 
رخ کره شمالی بکشد. این اظهارنظر از سوی رئیس جمهوری 
آمریکا در حالی مطرح شده که برخی کارشناسان و متحدان 
ســابق ترامپ می گویند هیچ گزینه خوبی برای رویارویی 
با بحران کره شــمالی در دســترس نیســت. استیو بنن، 
استراتژیســت سابق کاخ سفید در اوت سال جاری میالدی 
گفته بود که هیچ گزینه نظامی برای کره شمالی در دسترس 
نیست. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنرانی خود گفت: 
آمریکا و متحدانش هرگز از اقدامات کره شمالی نمی ترسند. 
ما از مردم، کشور و شهروندانمان در مقابل تمام کسانی که 
جرئت می کنند ما را تهدید کنند، دفاع می کنیم و این طرف ها 
شــامل رژیم کره شمالی نیز می شود که بار دیگر دست به 

اقدامات تحریک آمیز زده است.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری کره شمالی گزارش داد، کیم 
جونگ اون، رهبر کره شــمالی متعهد شده قدرت هسته ای 

کشورش را تکمیل کند.
این سخنان را تلویزیون رسمی کره شمالی به نقل از کیم 
جونگ اون و تنها ساعاتی پس از جدیدترین پرتاب موشکی 
این کشور پخش کرد؛ موشک بالستیک میان بردی که صبح 
جمعه با عبور از آسمان شمال ژاپن رکوردهای برنامه موشکی 
کره شــمالی را توسعه بخشــید. وی افزود، آزمایش موشکی 
جدید کره شــمالی در راســتای تقویــت توانمندی نظامی 
هســته ای برای ایجاد توازن در قدرت نظامی کشــورش با 
آمریکاست و اینکه سردمداران آمریکایی جرات نکنند درباره 

راهکار نظامی علیه پیونگ یانگ صحبت کنند.
اون تاکید کرد: ما بایــد به طور واضح به ابرقدرت های 

خودپرست نشــان می دادیم که چه طور به رغم تحریم های 
بی انتهای آن ها توانســته ایم به قدرت اتمی مورد هدف مان 
دست پیدا کنیم. در گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی به 
نقل از کیم جونگ اون آمده اســت: هدف نهایی ما رسیدن 
به توازن واقعی قوا با آمریکاســت. این بیانیه یک روز بعد از 
شلیک موشک بالستیک جدید بود که از فراز ژاپن عبور و در 
اقیانوس آرام سقوط کرد. در حالی که آزمایش موشکی جدید 
از ســوی شورای امنیت محکوم شد. به گزارش شبکه روسیا 
الیوم، شورای امنیت در جلسه روز جمعه خود آزمایش موشکی 

اخیر کره شمالی را اقدامی شدیدا تحریک آمیز خواند.
این شورا در بیانیه ای بعد از نشست اعضا تاکید کرد، این 
اقدامات کره شمالی نه تنها منطقه بلکه تمام کشورهای عضو 

سازمان ملل را تهدید می کند.

پارلمان اقلیم کردســتان عــراق روز جمعه ۲۴ 
شهریور )۱۵ سپتامبر( به رغم مخالفت تهران، آنکارا، 
دمشــق، خصوصاً بغداد و حتــی قدرت های بزرگ، 
رای به برگزاری همه  پرســی اســتقالل داد، در این 

رأی گیری کرکوک نیز با اربیل همنواست.
اتخــاذ موضع مشــابه با اربیل توســط اســتان 
نفت خیز کرکوک بر پیچدگی موازنه قدرت و معادالت 

ژئوپلتیــک و درگیری ها در منطقــه و خصوصاً عراق 
می افزاید و به واســطه طالی سیاه به بیم و نگرانی ها 
از آغاز درگیری دیگــری این بار برای کنترل مناطق 

نفت خیز در این استان چند قومیتی دامن می زند.
عراق دومین صادرکننده بزرگ اوپک محســوب 
می شود و به گفته وزیر نفت این کشور روزانه بیش از 

چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می کند.
به نظر برخی تحلیل گران بی ثباتی احتمالی پس 
از برگزاری همه پرســی، افزایــش تنش ها در منطقه 
و پیش بینی ناپذیــری تحوالت در صــورت برگزاری 
همه پرسی در روز ۲۵ ســپتامبر )سوم مهر( می تواند 
نگران کننده باشد. طرح برگزاری همه پرسی در استان 
کرکوک و پیامدهای احتمالی آن برای کنترل مناطق 
نفت خیز می تواند پس از تجربه ظهور و حضور داعش 
در این کشور بار دیگر دوره ای از بی ثباتی و درگیری 

را در این کشــور رقم بزنــد. پس از آنکه گروه داعش 
طی دو سال گذشــته اکثر مناطق تحت کنترل خود 
را در عراق از دست داد، اکنون اختالف دیرین دولت 

مرکزی عراق و ُکردها بار دیگر اوج گرفته است.
نیروهای ُکرد از تابســتان ســال ۲۰۱۴ میالدی 
کنترل کامل اســتان کرکــوک را در اختیــار دارند 
امــا دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردســتان بر 
 ســر حکم رانی بر این اســتان نفت خیز اختالف نظر 
دارنــد.  پیش مرگه های ُکرد در حالی کنترل اســتان 
کرکوک را به دست گرفتند که به دنبال عقب نشینی 
ارتــش عراق در برابــر تهاجم گروه داعــش بیم آن 
می رفت جنگجویان این گروه افراطی استان کرکوک 
را تصرف کنند. بغداد سرسختانه با برگزاری استقالل 
اقلیم کردســتان عراق مخالف اســت. پارلمان عراق 
ضمــن مخالفت با این همه پرســی، برگــزاری آن را 

غیرقانونی اعــالم کرد. در حالی کــه دولت مرکزی 
عراق به حیدر عبادی، نخســت وزیر این کشور برای 
حفــظ اتحاد عراق اختیار تام داده اســت، مســعود 
بارزانــی، رئیس اقلیم کردســتان عــراق وعده داده 
 اســت که همه پرســی در موعد مقرر برگزار خواهد 
شــد. دولت های غربی از آنجا که نگران تحت الشعاع 
قــرار گرفتن مبــارزه علیه گروه داعش هســتند، با 
برگزاری همه پرسی مخالفت کرده اند. اما اسرائیل که 
تقویت نیروهای کرد در برابر ایران و کشورهای عربی 
را به سود خود می بیند، از برگزاری همه پرسی حمایت 
می کند.  از ســوی دیگر ترکیه، ایران و سوریه نگران 
پیامدهای احتمالی برگزاری همه پرســی اســتقالل 
اقلیم کردســتان عــراق و تأثیر آن بــر موازنه قوا در 
 منطقه و رابطه خود با کردهای ســاکن در خاک خود 

هستند. 

ترزا می در مصاحبــه تلویزیونی خود گفت: من 
هــم اینک از آخرین اطالعات مربــوط به تحقیقات 
درباره حمله بزدالنه در لندن مطلع شدم. تحقیقاتی 
همه جانبــه و گســترده در این زمینه با مشــارکت 
پلیس و نیروهای امنیتــی در این زمینه در جریان 

است.
وی افــزود: من قبــال گفتم که ســطح تهدید 
ملی همچنان در دســت بررسی مجدد است. مرکز 
مشترک تحلیل تروریســم که یک سازمان مستقل 
تعیین کننده سطح تهدید به شمار می آید، بر اساس 
اطالعات در دســترس، در حال حاضر تصمیم گرفته 
که سطح تهدید ملی را از شدید به وضعیت بحرانی 
افزایش دهد. این بدان معنا اســت که ارزیابی آن ها 
این اســت که احتمال وقوع حمالت بیشتری وجود 

دارد.

وی گفــت: در پی تصمیم این مرکز مشــترک، 
پلیس از وزیر دفاع خواســته اســت تا مجوز بخشی 
از فاز اول عملیات موســوم به تمپــرر )جایگزینی 
نیروی هــای نظامــی به جــای پلیــس( را تصویب 
کند، که طرح بســیار حساب شــده ای برای تحقق 
حمایت ارتــش از پلیس به شــمار می آید. در این 

مــدت نیروهای نظامی  برای محافظت از مکان های 
خواص که امکان دسترســی عمومی به آن ها وجود 

ندارد، جایگزین افسران پلیس خواهند شد. 
تــرزا می افزود : عموم مردم پلیس های مســلح 
بیشــتری را در شــبکه های حمل و نقل و خیابان ها 
خواهند دید که خدمات مراقبتی بیشــتری را ارائه 
می کنند و این مرحله ای متناسب و معقول به شمار 
می آیــد که هم زمان با انجام تحقیقات در این زمینه 
سطح باالتری از مراقبت و اطمینان را فراهم خواهد 
کرد. بنابراین عموم مردم باید به طور عادی به دنبال 
کسب وکار خود بروند و مثل همیشه هوشیار بوده و 
با پلیس همکاری کنند. من قبال گفتم که تروریسم 
چالــش بزرگ زمانه ما اســت و با اتحــاد ما آن را 

شکست خواهیم داد.
انفجــار یک بمب ســاعتی در متروی لندن که 

روز جمعه روی داد باعث زخمی شــدن و سوختن 
۲۲ تن از مسافران شد. کارشناسان پلیس می گویند 
بمب کارگذاشــته شــده به طور ناقص عمل کرده و 
فقط شــعله های ناگهانی آتــش باعث صدمه دیدن 
مسافران شــده اســت. پلیس حادثه را تروریستی 
توصیف کرده اســت. داعش مسئولیت این حمله را 
به عهــده گرفته و گفته اســت بمب گذاری متروی 
لندن کار یکی از دســته های این گروه بوده اســت. 
کارشناسان امنیتی می گویند اگر بمب کار گذاشته 
شــده در متروی لندن به طور کامل عمل می کرد، 
تمــام افرادی که در واگن قطــار نزدیک آن بودند، 
کشته یا نقص عضو می شدند. مسافران این ایستگاه 
متــرو در جنوب غربــی لندن ابتدا صــدای انفجار 
شــنیدند، بعد شعله های آتش را دیدند و دود واگن 

مترو را پر کرد.
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تالش برای برهم زدن توافق هســته ای بدون شواهد روشــن مبنی بر موارد نقض آشکار 
از ســوی ایران، می تواند به طور بالقوه باعث از هم پاشــیدن ائتالف کشورهایی می شود که در 
وهله اول باعث تحمیل تحریم ها به ایران و سپس انعقاد قرارداد هسته ای شده اند. اکثریت این 
بازیگران، در گروه 5+1 شامل چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و ایاالت متحده برای مذاکره 
در خصوص قرارداد، گرد هم آمدند. اگر مشــخص شود آمریکا قصد تخریب برجام را دارد، بعید 
اســت امریکا بتواند بار دیگر کشورهای عضو گروه 5+1 را متقاعد کند تا تحریم های فرامرزی 
را بر ایران تحمیل کنند. به عالوه اتحادیه اروپا و در کنار آن، چین و روســیه، از ادامه یافتن این 

قرارداد استقبال کرده اند.
لغو برجام، پیامدهای دیگری را نیز به جامعه بین الملل منتقل می کند. کشورهای دیگر ممکن 
است دریابند که ایاالت متحده از لحاظ ساختا سیاسی، در اجرای توافق نامه های دیپلماتیک دشوار، 
ناتوان اســت. این امر اتخاذ رویکرد دیپلماتیک را در دیگر مناطق بحرانی، از جمله کره شمالی، 

سخت تر خواهد کرد.
عالوه بر این، مسئله این است که برهم زدن برجام، چه تاثیری بر سیاست داخلی ایران خواهد 
داشت. بسیاری از تحریم ها لغو شده است و برخی از شرکت های غربی بار دیگر سرمایه گذاری در 
ایران آغاز کرده اند، از جمله معامالت عمده با شرکت های فرانسوی مانند رنو و شرکت نفتی توتال 

و همچنین تولید کننده هواپیمای بوئینگ در ایاالت متحده.
اگر چه ســرمایه گذاری در ایران کاهش یافته و سرمایه گذاران همچنان به دلیل ناپایداری 
سیاســی محتاط عمل می کنند، اما این قرارداد تا حدودی به وعده های حســن روحانی، رئیس 
جمهور ایران، مبنی بر وارد کردن دوباره ایران به به اقتصاد جهانی، جامه عمل پوشــانده است. 
امضای این توافقنامه برای روحانی که با شــعار کاهش تنش با ایاالت متحده از ســوی مردم 
انتخاب شد، دستاورد بزرگی بوده است. جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت که در 
صورت عقب نشینی یک جانبه آمریکا از برجام، ایران مناسب ترین گزینه را برای احقاق حقوق و 
تامین منافع ملی خود اتخاذ خواهد کرد. فریده فرهی، متخصص سیاست های ایران در دانشگاه 
هاوایی می گوید حتی اگر دولت ترامپ در تالش برای پایان دادن یک جانبه به این معامله باشد، 
احتماال ایران، پاســخی حساب شده به این مسئله خواهد داد. احتماال ایران، از شکاف به وجود 
آمده بین ایاالت متحده و کشورهای دیگر مانند اتحادیه اروپا، روسیه و چین که از برجام حمایت 
می کنند، اســتفاده خواهد کرد. هیلی در سخنرانی خود در موسسه امریکن اینتر پرایز، فهرستی 
طوالنــی از نارضایتی هایی ایاالت متحده از ایران را بیان کرد، این امر در حالی بود که برخی از 
موارد این لیســت، به ده ها ســال پیش از برجام بازمی گشت و فقط تعداد اندکی از آن ها مربوط 
به ســاختار قرارداد هسته ای بود. همچنین بسیاری از مخالفان مذاکرات با ایران، بدون توجه به 
پایبندی کامل ایران به شــرایط مذاکره، با وارد کردن اتهاماتی به این کشــور، درصدد تخریب 
قرارداد هســته ای بر آمدند. این منتقدان وانمود می کنند که قرارداد هسته ای اهداف دیگری به 
جز آنچه آشکارا در آن قید شده است دارد: یعنی محدود کردن برنامه هسته ای ایران، در مقابل 
منافع اقتصادی. هیلی با اشــاره به اعتراضات ایاالت متحده در خصوص سیاست های ایران در 
سوریه، اقدامات تاریخی گروه های وابسته به ایران مانند حزب اهلل و ادعای دروغین قدیمی آمریکا 
درمورد وضعیت حقوق بشــر در این کشــور را از این عوامل برای ضربه زدن و تضعیف برجام 
اســتفاده کرد. اما گسترش شرایط توافق نامه و تعمیم و تمرکز آن بر مسائلی که به مراتب فراتر 
از گسترش سالح های هسته ای است، منجر به جنگ بیشتر می شود، چرا که حفظ کوچک ترین 
و محدودترین توافق نامه ها را برای حل بحران هایی مانند مســئله هسته ای، بین ایاالت متحده 
و ایــران غیرممکن می کند. تیرمن، مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین المللی MIT و متخصص 
روابط بین الملل در حوزه ایران می گوید: هر گونه تالش برای اضافه کردن عوامل دیگری مانند 
سیاست ایران در سوریه یا حقوق بشر داخلی در این گفت و گو، یک استراتژی برای نابود کردن 
توافق تســلیحات هسته ای که اکنون روی میز است، محســوب می شود. وی افزود: زمانی که 
نومحافظه کاران این گونه سخن می گویند، مردم متوجه می شوند که قصد دارند از این روش برای 

تخریب تالش های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش سالح های هسته ای استفاده کنند.

لغو برجام شکاف میان آمریکا
 و اروپا را تشدید می کند

منبع: موسسه پژوهشی صلح بین المللی استکهلم
بــه گزارش آنــا، دولت میانمار که دســت به کشــتار 
مســلمانان روهینــگا در ایالت راخین زده اســت، بیشــتر 
جنگ افزارها و نیازهای تســلیحاتی خود را از چین، روسیه، 

هند و اسرائیل وارد می کند.
از زمان اســتقالل میانمار از انگلســتان در سال ۱9۴8 
میالدی، ارتــش همواره مهمترین بازیگر کشــور بوده و به 
سیاســت و روابط خارجی آن، شکل داده است. ارتش بیش 
از نیم قرن، با مشت آهنین در میانمار حکومت کرده و همه 

صداهای مخالف را ساکت و خفه کرده است.
به گــزارش منابــع مختلــف، در رویدادهــای اخیر و 
پاک سازی قومی مسلمانان روهینگا در ایالت راخین واقع در 
شمال غرب میانمار، ارتش نقشی غیر قابل انکار داشته است.

آمارها نشــان می دهند چین، روســیه، هند، اسرائیل و 
اوکراین مهم ترین تامین کنندگان تسلیحاتی میانمار هستند. 

البته دولت میانمار برای تنوع بخشیدن به منابع تسلیحاتی 
خود، از برخی کشورهای دیگر هم سالح وارد می کند.

با تجزیه و تحلیل این آمارها می توان دریافت که دولت 
میانمــار به دلیل پار ه ای از تحریم های  تســلیحاتی اتحادیه 
اروپا، بیشــتر به خرید تســلیحات از کشــورهای خارج از 
اتحادیه اروپا روی آورده اســت. قرار داشــتن چین در مقام 
نخست فروشندگان سالح به میانمار هم جالب توجه است.

چین به عنوان همسایه پرقدرت شمالی و کشوری که به 
طور تاریخی بر کشــورهای جنوب و جنوب شرق آسیا سایه 
انداخته است، از راه همکاری های  گسترده سیاسی، اقتصادی 
و نظامی با کشــورهای مختلف به ویژه همسایگانش، در پی 

گسترش قدرت و نفوذ خود در این کشورهاست.
در ادامه مهم ترین فروشــندگان جنگ افزار  به میانمار را 
از دهه ۱99۰ میالدی تا کنون از نظر می گذرانید. تجهیزات 
نظامی خریداری شــده از سوی دولت میانمار در پنج دسته 

قرار داده شده اند. در جلوی نام هر کشور تعداد ادوات جنگی 
ارســالی به میانمار از دهه ۱99۰ میالدی به این ســو آمده 

است.
الف( صادرکنندگان انواع هواپیماهای نظامی به میانمار:

چیــن: ۱۲۰ فروند، روســیه: 6۴ فروند، لهســتان: ۳۵ 
فروند، آلمان: ۲۰ فروند، یوگســالوی سابق: ۱۲ فروند، هند: 

9 فروند، سوئیس: ۳ فروند، دانمارک: ۱ فروند
ب( صادرکنندگان تانک و دیگر وســایل نقلیه زرهی به 

میانمار:
چین: 696 عراده

اسرائیل: ۱۲۰ عراده
 اوکراین: ۵۰عراده

هند: ۲۰ عراده
پ( صادرکنندگان انواع موشک ها به میانمار:

روسیه: ۲97۱ فروند

چین: ۱۰۲9 فروند
بالروس: ۱۰۲ فروند

بلغارستان: ۱۰۰ فروند
اوکراین: ۱۰ فروند

ت( صادرکنندگان کشتی های جنگی به میانمار:
چین: ۲۱ فروند

هند: ۳ فروند
یوگسالوی سابق: ۳ فروند

ث( صادرکنندگان انواع آتشبارها به میانمار:
چین: ۱۲۵ عراده

صربستان: ۱۲۰ عراده
روسیه: ۱۰۰ عراده
اسرائیل: ۲۱ عراده

کره شمالی: ۱6 عراده
هند: ۱۰ عراده

چین، بزرگ ترین صادرکننده سالح به میانمار

آوارگان مسلمان روهینگیایی در بنگالدش نیز به آرامش ن ی رسند. محلی ها از بودنشان راضی نیستند و نگاه مثبتی به آنها ندارند. 
»قابل توجه بنگالدشی ها، هیچ کس نباید به روهینگیاها پناه دهد. اگر کسی در خانه شما زندگی می کند فوراً تا 2۴ ساعت آینده او را به اردوگاه ها بفرستید. این یک دستور است« این پیامی است که این هفته هرروز 

توسط سه چرخه ای که در شهر کاکس بازار در بنگالدش می چرخد، پخش می شود. 
بیشتر روهینگیایی هایی که از آن ها صحبت می شود مسلمانانی هستند که به دنبال اقدامات ارتش و نیروهای امنیتی میانمار در 25 اوت در ایالت راخین واقع در غرب این کشور که برای سرکوب یک سلسله حمالت 

مسلحانه در این ناحیه انجام شد، از آن جا فرار کرده اند و روزانه بر تعداشان افزوده می شود.

مقامات محلی بنگالدش:
به اهالی روهینگیا 

پناه ندهید

پاورقی 

می گویند ایرانیان در مقایســه با دیگر مردمان کشــورها سیاســی ، باحوصله و فعال اند، 
رخدادهای داخلی و حتی برون مرزی را تفسیر به رأی می کنند و در عین بی تفاوتی ظاهری، 

در دیدارها و نشست های خود به همه امور می پردازند.
گام هایی اساســی برای ترقی و پیشرفت که امروز رشــد و توسعه به آن می گویند، در 

دوران گذشته برداشته شده است.
در ارتباط با تحوالت دوران معاصر ایران و مقدمات ایجاد نوعی اســتقالل و احترام در 
منطقه نفت خیز خاورمیانه، باید مروری هرچند مختصر بر تحوالت داشــت تا بتوان علل و 

ریشه های این تصور و چرایی را در حد فرصت خوانندگان رقم زد.
در این میان، باید گفت تفســیر رخدادها بنابرمیل افراد، آثار مثبتی همراه آورده و زیرکی 
خاصی را که سیاسی بودن می طلبد، در جامعه امروز ایران که در مقابل سخت ترین رخدادها 
مقاومت داشــته، ایجاد کرده است؛ به این معنا که با همه فشارها، جامعه رو  به  رشد ایران، 
روحیــه منتقــد و طنزآفرین خود را تقویــت و در همین اوضاع و احوال فعلی، پیوســته با 
عملکردی شایان تقدیس، سیاســیون را غافل گیر و با استفاده از فرصت هایی شبیه حضور 
در پای صندوق های رأی، اشتباهات مغایر منافع ملی دست اندر کاران را عیان کرده اند. باور 
داریم اگر این هوشــیاری و دخالت به حق و اظهارنظر در تمام امور روزمره نبود )که به آن 
به رســم دایی جان ناپلئونی، سیاسی بودن لقب داده اند(، شاید امروز شرایط دیگری بر ایران 

حاکم بود.
رخدادهای تاریخی تلخ و شیرین هفت دهه اخیر نظیر نقش ایران به عنوان پل پیروزی در 
جنگ جهانی تا ظهور چهره بزرگ، پاک و منزه ملی شــادروان دکتر محمد مصدق، طرح و 
پیگیری ایده های جلوتر از زمان که الگوی استقالل طلبی منطقه بود و رفتار و برنامه هایش 
مرکز توجه کامل قرار گرفت -که ملی شــدن کانال ســوئز با همت جمال عبدالناصر رهبر 
مصر و تفکر تشــکیل کشورهای غیرمتعهد نمونه ای از آن است- طرح انتخابات آزاد بدون 
هرگونه دخالت، مقدمات ملی شــدن صنعت نفت و قطع ید دولــت انگلیس، حضور جبهه 
ملــی ایران در صحنه و ایفای نقش در همیاری با دولــت ملی، بنیان گذاری اعتمادبه نفس 
ملت های تحت ستم و نحوه مبارزه با استعمار، حرکت و جنبش 3٠ تیر، کودتای 2٨ مرداد و 
حکومت مجدد دربار، 1٦ آذر 32، ماجرای 15خرداد ۴2، ترور پهلوی دوم در دانشگاه، انجام 
اصالحات تحت عنوان ششم بهمن و فرامین 12گانه مربوط به آن، باال رفتن بسیار چشمگیر 
درآمد نفت و تندروی های دربار، جشــن های پرهزینه شاهنشاهی و اسراف و تبذیری که در 
این رابطه صورت گرفت، بیان مقدماتی و عنوان آزادی های اساسی، انقالب اسالمی، طرح 
استقالل ملی، اجرای برنامه های اقتصادی مناسب، پرهیز از وابستگی سیاسی و نفوذ اجانب 
و دستاوردهایی از این قبیل که حاصل تأمین نیازهای اولیه است، نکاتی است که در تجربه 

تاریخی ایرانیان به ثبت رسیده است.
حرکــت اجتماعی همگانی بهمن 5٧ و بروز انقالب اســالمی، اســتعفای دولت موقت 
مرحوم بازرگان، اعتراض شدید کابینه شــادروان بازرگان به تمرکزنداشتن قدرت، اتفاقات 
جنگ و رخدادهای سیاســی دهه ٦٠، ترورهای کور، تندروی ها، توسعه رانت و رانت جویی، 
کم توجهی به انتصاب افراد واجد شــرایط در مســئولیت های کالن، پاسخ گو نبودن متولیان 
ریز ودرشــت، برقراری فیلترهای نامناسب در انتخاب و انتصاب افراد به پست های حساس، 
اعطای درجات تحصیلی حتی در حد دکترا به افراد بدون گذراندن مراحل تحصیلی، دوران 
اصالحات، ماجرای سال ٨۴ و خدمت بسیار چشم گیر رئیس دولت آن دوران به پول خارجی، 
تنزل ارزش ها و منزلت ایران و ایرانی، دورشــدن از حداقل هــای اصول روابط بین المللی، 
سوءاستفاده های بی سابقه و کالن مالی و  هزاران مورد دیگر تا روی کارآمدن دولت روحانی 
و برجام و عواقب آن، از رخدادهای سیاســی شــاخص بعد از انقالب هســتند که مدنظر 
ایرانیان قرار دارد. همه آنچه بر مملکتمان گذشــته و می گذرد که به  قول سیاســت مداران 
پرخبری ایران در میان کشــورها زبان زد اســت به نحوی که برای انتصاب به میز ایران در 
وزارت امور خارجه کشــورهای تصمیم گیر سر و دست می شکنند، چون بدون کوچک ترین 
فعالیت، بیشترین اخبار و تفسیرها برای ارائه گزارش به مقامات مافوق در دسترس است، به 
سیاســی بودن مردم ایران تعبیر شده است؛ درحالی که به این تفاسیر می توان ارائه انتقادات 

و تذکر و نقد نام نهاد!

آیا ایرانیان مردمانی سیاسی اند؟

افشای پیشنهاد قدرت های جهان به بارزانی توسط یک رهبر کرد عراق

ترامپ در مقابل »شبح« کره شمالی 
را به حمله نظامی تهدید کرد

رهبر کره شمالی: هدف نهایی ما رسیدن به 
توازن واقعی قوا با آمریکا است

موافقت پارلمان کردستان عراق با همه پرسی استقالل یا جنگ نفتی؟

نخست وزیر انگلیس:

 در پی انفجار تروریستی لندن، سطح تهدید ملی از شدید به بحرانی افزایش یافت


