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سياست

جهانگیری مصوبه دولت درباره جلوگیری از تخریب محیط زیست را ابالغ کرد
| معاون اول رییس جمهوری مصوبه دولت درباره جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست در استان
های شمالی را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابالغ کرد .بر اساس این مصوبه وزارتخانه های مطبوع و سازمان حفاظت محیط زیست
مکلفند کلیه ظرفیت ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری را اعمال نمایند.

رهبرمعظمانقالب
در ابتدای جلسه درس خارج فقه:

دولتهای اسالمی علیه
جنایات دولت میانمار
اقدام عملی کنند

| حضرت آیتاهلل خامنهای صبح روز گذشــته در ابتدای جلسه درس خارج فقه
با انتقاد شدید از ســکوت و بیعملی مجامع جهانی و مدعیان حقوق بشر در قبال فجایع
میانمار تصریح کردند :دولتهای اسالمی باید علیه جنایات دولت میانمار اقدام عملی کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در ابتدای جلسه
درس خارج فقه با اشاره به حوادث فاجعهآمیز میانمار ،از سکوت و بیعملی مجامع جهانی
و مدعیان حقوق بشر در قبال این فجایع بهشدت انتقاد کردند و با تأکید بر اینکه راه حل
این قضیه اقدام عملی کشورهای مسلمان و فشار سیاســی و اقتصادی به دولت بیرحم
میانمار است ،خاطرنشــان کردند :جمهوری اسالمی باید علیه ظلم در هر نقطه از جهان،
صریح و شجاعانه ،اعالم موضع کند.

حضرت آیت اهلل خامنهای ،تقلیل فاجعه میانمار به یک درگیری مذهبی بین مسلمانان
و بوداییها را نادرست خواندند و افزودند :البته ممکن است در این حادثه تعصب مذهبی
تأثیر داشته باشد اما این قضیه ،یک قضیه سیاســی است ،زیرا مجری آن ،دولت میانمار
است و در رأس آن دولت نیز زنی بیرحم قرار دارد که برنده جایزه صلح نوبل بوده و با این
اتفاقات ،در واقع ،مرگ جایزه صلح نوبل رقم خورد.ایشــان افزودند :این فجایع در مقابل
چشم کشورها و دولتهای اســامی و مجامع جهانی و دولتهای ریاکار و دروغگوی مدعی
حقوق بشر از سوی دولت بیرحم میانمار ،در حال رخ دادن است.رهبر انقالب اسالمی با
انتقاد از اکتفا کردن دبیرکل ســازمان ملل به محکوم کردن جنایات در میانمار افزودند:
مدعیان حقوق بشــر که گاهی برای مجازات یک مجرم در یک کشــور ،جنجال و هیاهو

نوبخت در نشست خبری:

بازنده اصلی
لغو برجام
دولت آمریکا
خواهد بود
| نوبخــت درباره اســتفاده از شــبکههای
اجتماعی گفت :دولت از هیچ اقدامی که آزادی مردم را
محدود کند ،حمایت نمیکند .از طرفی هم نمیتوانیم
استقالل کشــور را فدای آزادی کنیم دولت از حقوق
واقعی مردم در دسترسی به این فضاها دفاع میکند.
محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود با اصحاب
رسانه با اشاره به آمار انتشار یافته از سوی مرکز آمار
گفت :دولت برنامهای را از ســال گذشته آغاز کرد که
درباره موفقیت آن میتواند اطالعاتی در اختیار مردم
قرار دهد .وی یادآور شد :رشــد منفی  ۷را در کشور
داشــتیم و ما آن را با رشد اقتصادی مثبت کردیم که
استمرار آن مهمتر است .سخنگوی دولت با بیان این
که برای رشد باید دو اقدام را انجام داد ،اظهار داشت:
اعطای تسهیالت به واحدهای بخش خصوصی و ترزیق
اعتبار به طرحهای عمرانی را انجام دادیم .وی ادامه داد:
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بیش از  ۱۷هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان به بخشهای
خصوصی و  ۴۲هــزار میلیارد تومــان به بخشهای
عمرانی دولتی اختصاص دادیم.رئیس سازمان برنامه و
بودجه تاکید کرد :برای ما مهم استمرار رشد اقتصادی
بود که بر اساس آمار مرکز آمار ،رشد اقتصادی با نفت
 ۵/۶درصد و بدون نفت  ۷درصد است .رشد تولیدی
ما بدون نفت  ۵/۰درصد بیشتر شد و سرمایهگذاری ما
در دو فصل زمستان و بهار مثبت شد .سخنگوی دولت
با اشاره به رشد منفی بازار مسکن گفت :خوشبختانه
در بهار امسال و زمستان سال گذشته رشد ساختمان
مثبت شد و به این ترتیب دو عاملی که رشد اقتصادی
ما را به گذار منفی ســوق داده بــود ،گامهای مثبتی
برداشت.وی در ادامه تشریح کرد :در سه گروه صنعت،
کشاورزی و خدمات ما رشد مثبت داشتهایم .کشاورزی
 ،۱/۳صعنــت  ۱/۵و خدمــات  ۸/۸رشــد اقتصادی

خبرنامه
والیتی :هیچ بیگانه ای حق بازدید از
مراکز نظامی ما را ندارد

| عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام
گفت :آقای آمانو ،مامورانش و هیچ بیگانه دیگری
حق ندارند از مراکز نظامی ما بازدید کنند زیرا این
مراکز جزو مناطق ممنوعه است که برای هر بیگانه
و وابســته به بیگانه  ،حریم امنیتی به کلی سری
محسوب می شود.علی اکبر والیتی پس از دیدار با
وزیر خارجه اسبق فرانسه در جمع خبرنگاران در
خصوص اظهارات دیروز آمانو مبنی بر اینکه آژانس در صورت نیاز می تواند
به سایت های نظامی ایران دسترسی داشته باشد و هیچ تفاوتی میان سایت
های نظامی و غیرنظامی وجود ندارد گفت :در قرارهای گذشــته با آژانس به
هیچ عنوان دسترسی به سایت های نظامی نبود و اگر چنین بود ما توافق نمی
کردیم .وی تصریح کرد :ادعای چنین حقی اختراع آقای آمانو است و گرنه اگر
او مستقل بود و تصمیمی که می گرفت کامال بر اساس استقالل بود باید برای
بازدید از مراکز هســته ای رژیم صهیونیستی فشار می آورد زیرا وجود سالح
هسته ای در سرزمین های اشغالی بزرگترین خطر برای کل منطقه خاورمیانه
است.عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آمانو در این زمینه
تجاهل می کند و هیچ پاسخی ندارد ،افزود  :آقای آمانو ،مامورانش و هیچ بیگانه
دیگری حق ندارند که از مراکز نظامی ما بازدید کنند زیرا این مراکز جزو مناطق
ممنوعه است که برای هر بیگانه و وابسته بیگانه کامال حریم امنیتی به کلی
سری محسوب می شود.والیتی همچنین با اشاره به بحران سوریه اظهار داشت:
علی رغم گذشت  6ســال از بحران در منطقه و جنگ های نیابتی و حمایت
برخی کشورهای منطقه و غربی از تروریسم و جریانات تکفیری و افراطی ،شاهد
موفقیت دولتهای قانونی و مستقل سوریه ،لبنان و عراق در این مبارزه هستیم.

میانمار با ادعای ورود افراط گرایی به این
کشور کشتار مسلمانان را توجیه می کند

| کارشناس مســایل سیاسی تاکید
کرد :دولت میانمار با ادعای ورود افراط گرایی
و القاعده به این کشــور  ،کشــتار مســلمانان
روهینگیا را توجیه می کند.
ســعداهلل زارعی روز سه شنبه افزود :پیشینه
کشــتار مســلمانان میانمار به تالش هایی که
در منطقه شرق آســیا و در شبه قاره هند برای
سرکوب مسلمانان صورت می گیرد ،بر می گردد که در جاهای مختلف
طراحی شده است.زارعی اظهار داشت :در طول یک سال گذشته شاهد
بودیم قضایایی که در کشــمیر هند پیش آمد دست کمی از قضایایی
که در میانمار پیش آمده اســت ،نداشــت.وی خاطر نشان کرد :کشتار
مسلمانان میانمار با قضایای کشمیر جدا از هم حساب نمی شوند .جریان
های مخالف اسالم  ،به نظر خودشان یک اقدام پیش دستانه می کنند
برای این که مانع توسعه اسالم در این مناطق بشوند .خود این موضوع،
بیان کننده این است که اسالم در آنجا طرفدار دارد .زارعی تصریح کرد:
متاسفانه کشورهای اسالمی در این جور مواقع واکنش بموقع و متناسبی
ندارند یا دیر موضع می گیرند که متناسب با آن اتفاقی که افتاده ،نیست.
این کارشــناس مسایل سیاســی گفت :یک لحظه تصور کنید به جای
مسلمانان میانمار تعدادی مسیحی در این کشور به این وضعیت دچار
می شدند؛ در آن صورت ،می دیدیم که شورای امنیت ،مجمع عمومی
سازمان ملل ،نهادهای حقوق بشری این ســازمان و یا خود کشورهای
غربی و تک تک دولت ها و پارلمان هایشــان واکنش نشان می دادند.
زارعی با بیان این که متاسفانه در کشتار مسلمانان میانمار شاهد اقدام
درستی نیستیم ،افزود :این در حالی است که اگر کشورهای اسالمی حتی
جمهوری اسالمی ایران به دولت هند فشار می آوردیم و از نفوذ خودمان
و روابط خوبمان در هند و یا در مالزی همینطور استفاده می کردیم به
طور مسلم دولت میانمار به خودش اجازه اقدام علیه مسلمانان را نمی
داد و یا این توجیه را نمی آورد که مسوولیت این قضایا با من نیست بلکه
افراط گرایی است که از بیرون به ما تحمیل شده است.

داشتهاند  .رشد اقتصادی ما بدون نفت افزایش چشم
گیری داشته است .این نگرانی وجود داشت که رشد
اقتصادی با مهار تورم رکود در کشور به وجود بیاید که
با سرمایهگذاری برطرف شد.نوبخت اظهار داشت :بیش
از  ۳۰۰پروژه برای اقتصاد مقاومتی در دست داریم و
یک بسته اشتغال که در حال اجرا است.وی با اشاره به
جلسه روز گذشــته فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی
عنوان کرد :روز گذشته پیشرفت پروژهها را از مسؤالن
شــنیدم که خوب بود .دولت قصد دارد مشکالت را
برطرف کند که البته با آن چیزی که در شــأن مردم
است فاصله داریم و تالش خود را خواهیم کرد.نوبخت
ادامه داد :امنیت غذایی برای ما بســیار مهم است ،تا
تاریخ  ۲۶شهریور  ۸میلیون و  ۸۵۴هزار تن گندم به
ارزش  ۱۱هزار و  ۵۷۱میلیارد تومان خریداری شده
است که  ۷هزار و  ۷۹۰میلیارد تومان پرداخت شده و

 ۳هزار و  ۷۸۱میلیارد تومان آن باقی ماند و در کل ۶۷
درصد طلب گندمکاران پرداخت شده است.سخنگوی
دولت در خصوص جایگزینی تاکســی فرســوده هم
گفت  :طبق برنامهریزی باید  ۹۰هزار تاکسی جدید در
سیستم حمل و نقل وارد میشد که تا  ۱۹شهریور ۵۴
هزار و  ۸۳۶هزار تاکسی جایگزین شده است .رئیس
ســازمان برنامه و بودجه ادامه داد :دولت بر نظارت و
پایش برنامههای اجرایی تاکید دارد و ما چشماندازهای
خود تا  ۱۴۰۰میدانیم.وی در ادامه خاطرنشان کرد:
با این طرح مشخص شد که برخی از سازمان دریافتی
که میگیرند بیشتر از مأموریتهای است که دارند و
دیگر تکرار نخواهد شد ،پس گالیه نکنند.سخنگوی
دولت در پاسخ به سوالی در خصوص باقی ماندن برخی
استانداران و فرمانداران عنوان کرد ،گفت :تغییرات در
سطح عالی استانها در حال انجام است و ممکن است
با برخی از دوستان همکاری نداشته باشیم ،از بعضی
دیگر شاید در استانهای دیگر همکاری کنند .وزیر
کشور با تامل و سرعت الزم پیگیر این موضوع است.
سخنگوی دولت درباره سخنان اخیر علی اکبر صالحی
مبنی بر پایبندی ایران در خصوص برجام عنوان کرد:
برجام یک معاهده بین ایران و  ۶کشور است .بنابراین
کشــوری که بخواهد از برجام خارج شــود ،خودش
ایزلوله خواهد شد.وی تاکید کرد  :ما بهترین تصمیم
را در این خصوص با توجه به اجماع تمامی نهادهای
نظام خواهیم گرفت .بازنــده اصلی لغو برجام ،دولت
آمریکا خواهد بود.نوبخت درپاســخ به این سوال که
آیا ایران اجازه بازرسی کنترل شده از مراکز هستهای
را خواهد داد ،عنوان کرد :اظهارات آقای آمانو بســیار
صریح بود و نشان داد ایران پایبند است و حرفهای
امریکا بیاساس است.
همه ابزارهای دیپلماسی برای کمک به مسلمانان
میانمار استفاده خواهیم کرد
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی
ایلنا مبنــی براین در حالی این روزها شــاهد فجایع
میانمار هستیم که تاکنون چندین بار این موضوع در
دستور کار شورای امنیت سازان ملل قرار گرفته اما به
جایی نرســیده و عمده دلیل آن وتو و مخالفت چین
و روســیه با پرداختن به این موضوع است با توجه به
همکاریها و تعامل جدی ایران با این دو کشور آیا قرار
نیست مقامهای ایران برای جلوگیری از این بحران با
کشورهای چین و روســیه وارد مذاکره شوند ،گفت :

میکنند ،در مقابل کشتار و آواره شدن دهها هزار نفر از مردم میانمار ،هیچ عکسالعملی
نشــان نمیدهند.حضرت آیت اهلل خامنهای با تأکید بر لزوم ورود و اقدام عملی دولتهای
اسالمی ،گفتند :البته منظور از اقدام عملی ،لشکرکشــی نیست بلکه باید فشار سیاسی،
اقتصادی و تجاری خود را بر دولت میانمار افزایــش دهند و علیه این جنایات در مجامع
جهانی فریاد بکشند.ایشان تشکیل کنفرانس سازمان همکاری اسالمی با موضوع فجایع
میانمار را ضروری خواندند و خاطرنشان کردند :دنیای امروز ،دنیای ظلم است و جمهوری
اسالمی باید این افتخار را برای خود حفظ کند که علیه ظلم در هر نقطه از جهان ،چه در
مناطق اشغالی توسط صهیونیستها ،چه در یمن و بحرین و چه در میانمار ،موضع صریح
و شجاعانه خود را اعالم کند.

رخداد غم انگیز و واقعا تاســفبرانگیز فجایع انسانی
در کشــور میانمار در حال انجام است .دولت و ارتش
این کشور مسئول کشــتار و قتلعام مردم بی پناه و
مظلوم میانمار اســت.نوبخت ادامه داد :ملت ،دولت
و نظام جمهوری اســامی ایران با مسلمانان مظلوم
میانمار ابراز همدردی میکند .شــما شاهد بودید که
آقای رئیس جمهور در ســفر به قزاقستان این مطلب
را عنوان کردند و این اجــاس را فرصتی برای تهیج
سایر کشــورها در رســاندن کمک به آسیبدیدگان
دانستند.جمعیت هالل احمر ما کمکهای گستردهای
به مسلمان میانمار کرده است .نمیتوانیم نسبت به این
اتفاق باشیم .وی تاکید کرد :سیاست غیرقابل تغییر
جمهوری اسالمی ایران حمایت از مظلومان و محرومان
جهان است.نوبخت درباره اینکه آیا ایران مذاکراتی را
با چین و روسیه خواهد داشت یا خیر ،عنوان کرد :ما
از همه ابزارهای دیپلماسی خود استفاده خواهیم کرد.
اما متاسفانه واکنش مناسبی از مراجع جهانی تاکنون
ندیدهایم .
دولت فقط آن میز بیضی شکل که کابینه دور آن
جمع میشود ،نیست
سخنگوی دولت درباره وعده رئیس جمهور مبنی بر
به کارگیری زنان در کابینه گفت :آقای رئیسجمهور
بــه وزرای خود اعالم کردهاند کــه معاونان و مدیران
خود را از زنان و جوانان بگذارنــد که این امر در حال
انجام اســت.وی ادامه داد :در سازمان برنامه و بودجه
که من مسئولیت آن را بر عهده دارم ،بانوان و جوانانی
به کار گرفته شدهاند .بدانید دولت فقط آن میز بیضی
شــکل که کابینه دور آن جمع میشود نیست همه
باید تالش کنند.نوبخت در خصوص حضور شــهردار
تهران در جلسات دولت عنوان کرد :بدون شک با این
حضور میتوانیم خدمات بهتر و بیشتری به مردم ارائه
خواهیم کرد.
تاکنون خبری مبنی بــر اینکه کالنتری گزینه
وزارت نیرو باشد ،مطرح نبوده است
ســخنگوی دولت در پاســخ به ســوالی مبنی بر
اظهارت رئیس ســازمان محیط زیست و مکدر شدن
رئیسجمهور عنوان کرد :خیر چنین چیزی نیست.
رئیس سازمان محیط زیست فرد دانشمند و ممتازی
هستند .در پرســش و پاسخ هر شــخصی صراحت
لهجهای دارد و از شما خبرنگاران میخواهم با ایشان

نوبخــت در پاســخ به
سوالی درباره حذف ارز
مســافرتی و این که آیا
این مهم نخستین گام در
جهت تک نرخی کردن
ارز است ،گفت :این ارز
برای یک بار و آن هــم در حد  ۳۰۰دالر داده
میشــد و آنچنان اتفاق ویــژه اقتصادی که
تاثیرگذار باشد ،نیست

مدارا کنید.وی تأکید کرد :ایشــان نظرات خوبی در
بخش آب دارند و تاکنون خبــری هم مبنی بر اینکه
ایشان گزینه وزارت نیرو باشند ،نبوده است.
دولت از هیچ اقدامی که آزادی مردم را محدود
کند ،حمایت نمیکند
نوبخت در پاسخ به ســوالی دیگر مبنی بر محدود
کردن استفاده از شبکههای اجتماعی گفت :دولت از
هیچ اقدامی که آزادی مردم را محدود کند ،حمایت
نمیکند.وی تاکید کــرد :از طرفی هــم نمیتوانیم
استقالل کشــور را فدای آزادی کنیم دولت از حقوق
واقعی مردم در دسترسی به این فضاها دفاع میکند.
دفاع اســتانداران از عملکرد دولت در دوره
انتخابات طبیعی است
نوبخت در پاسخ به ســوالی درباره تخلف برخی از
مدیران دولتی در ایــام انتخابات ،تصریح کرد :در این
زمینه بحث جدی در دولت صورت گرفت .آنها وظایف
قانونیشــان را انجام دادند ،اینکه استانداری در دوره
انتخابات حاضر شــود و از عملکرد دولت دفاع کند نه
از کاندیدا ،طبعا کارش را انجام داده است ،البته برای
قوه قضائیه حق اســتقالل و انصاف قائلیم و میدانیم
اگر در این زمینه شــکایتی هم از جریان رقیب دولت
صورت گرفته باشد ،این قوه شفاف و با انصاف رسیدگی
خواهد کرد.
هنوز بازار آمادگی یکسانسازی نرخ ارز را ندارد
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره حذف ارز مسافرتی
و این که آیا این مهم نخستین گام در جهت تک نرخی
کردن ارز اســت ،گفت :این ارز برای یک بار و آن هم
در حد  ۳۰۰دالر داده میشــد و آنچنــان اتفاق ویژه
اقتصادی که تاثیرگذار باشد ،نیست.

کمال خرازی:

اگر از برجام خارج شوند ،برجامی باقی نمیماند
| وزیر خارجه دولت اصالحات که در
دوازده سال گذشته حضور در فضای علم ،دانش
و فرهنگ را به فعالیت در فضای سیاسی ،اجرایی
و دیپلماتیک ترجیح داده است ،با وجود ریاست
بر عالیترین شورای مشورتی که وظیفه تهیه،
تدوین و ارایه راهبرد در حوزه روابط خارجی را
به مقام معظم رهبری دارد ،وقتی پای مسایل
فرهنگی و جایگاه امید و اعتماد در جامعه به ویژه
در بین جوانان به میان میآید ،تاکید میکند که
باید از بروز و ظهور انســانهای بزرگ در حوزه
فرهنگ حمایت کرد .به گزارش کائنات به نقل از
ایسنا ،او معتقد است ضروری است کاری کنیم تا
جوانان احساس کنند حامل یک فرهنگ اصیل
و افتخار آمیز ایرانی و اسالمی هستند.دیپلمات
ســالهای پر افتخار «گفتوگوی تمدنها» و
روزهای سخت  11سپتامبر  ،2001از دوستان
نزدیک و یار غار شــیخ حســن روحانی است،
با این حال پیشــنهادهای دیپلمات هستهای
پیشــین و رییسجمهور فعلی را برای پذیرش
مسوولیت در دولتش نپذیرفته و بر تصمیم خود
در دور ماندن از فضای کار و سیاست پافشاری
کرده اســت.وزیر خارجه دولت اصالحات که
به کمتر خندیدن معروف اســت ،از جلســات
مشــورتیاش با وزیر خارجه همیشــه خندان
دولت روحانی در شــورا و جلســات جداگانه
دیگر به خوبی یاد میکند و میگوید با یکدیگر
درباره مســایل مختلف تبادلنظر داریم.وقتی
پای حضور زنان در عرصه سیاست و دیپلماسی
به میان میآید و از موانع بر ســر راه این مساله
به ویژه به موضوع دست دادن و مصافحه اشاره
میکنیم ،با لبخندی پر معنا میگوید :زنان باید
تواناییهای خود را در صحنه سیاست خارجی

نشــان دهند تا زمینه این کار بیش از گذشته
فراهم شود.با توجه به گسترش فعالیت شورای
راهبردی روابط خارجی در یک ســال اخیر که
با انجام نشســتهای تخصصی و کارشناسی و
سفر مســووالن آن به چند کشور مهم اروپایی
و آســیایی همراه بوده اســت بر آن شدیم تا با
ســید کمال خرازی به بررسی آخرین تحوالت
و رویدادهای مهم منطقهای و بینالمللی و نیز
ایران بپردازیم.این دیپلمات برجسته و با سابقه
کشور با اشاره به سیاســت ایران در منطقه به
ویژه در رابطه با موضوع ســوریه معتقد اســت
که «سیاســت ایران در قبال نقشههای دشمن
در منطقه تا به حال مثبت بوده و از این طریق
توانســته به تثبیت موقعیت خود بپردازد».او
در رابطه با تنش میان ایران و عربســتان تاکید
دارد ،اگر عربستان از سیاســتهای جاری در
یمن ،بحرین ،ســوریه و عراق دســت بردارد
زمینه مذاکــره فراهم میشــود.خرازی تالش
آمریکا برای ضربه زدن بــه برجام را «جدی»
خواند و در عین حال با اشاره به فضاسازی برای
برهم زدن برجام از ســوی این کشور گفت :اگر
دیگران (آمریکا) از برجام خارج شوند ،برجامی
باقی نخواهد ماند و باید سیاستهای گذشته را
دنبال کرد.وزیر امور خارجه وقت کشورمان که
در کارنامه خود ســابقه مدیریت رسانهای دارد
درباره ایســنا نیز گفت :ایســنا کارش را با دید
جهادی آغاز کرد و همچنــان با همین دید در
خدمت نظام و کشور است.او گفت که «نکته مهم
در عرصه خبر اصل «بیطرفی» است و اینکه
گرایش خاصی دنبال نشود و آنچه واقعیت است
پیگیری و اخباری که در راستای منافع کشور
است گزارش شــود .ایســنا در مجموع اعتبار

خوبی در کشــور و انعکاس خوبی در رسانهها
دارد و این نشاندهنده بیطرفی و متانت ایسنا
است که توانسته چنین موقعیتی را برای خود
ایجاد کند و انشــاءهلل که همچنان بتواند نقش
موثری در کشور ایفا کند».وزیر امور خارجه دوره
اصالحات در پاسخ به این پرسش که در چند ماه
گذشته ســفرهای خارجی و دیدارهای شما با
مقامات کشورهای مختلف افزایش یافته است،
با توجه به اینکه ماهیت شورا ارایه مشورت به
مقام معظم رهبری در موضوعات مختلف است،
قرار است در سیاستهای شورا شاهد تغییرات
شکلی و محتوایی خاصی باشــیم؟ با تاکید بر
اینکه «شورای راهبردی روابط خارجی» اصوال
برای ارائه مشورت به مقام معظم رهبری تاسیس
شده است ،افزود :شورا سعی دارد راهبردهایی
را در زمینه سیاســت خارجی ،روابط فرهنگی،
علمی ،دفاعی و امنیتی با دیــدی آیندهنگرانه
طراحی کند و بــه سیاســتگذاری در حوزه
روابط خارجی کشور کمک کند.رئیس شورای
راهبردی روابط خارجی یکــی دیگر از وظایف
این شورا را توجیه افکار عمومی و تاثیرگذاری
بر فضای ذهنــی و فکری جامعه در راســتای
سیاســتهای ابالغی کشور دانســت و افزود:
ما هیچ عجلهای نداشــتیم کــه از ابتدا تمامی
ظرفیتها و نقشهای محول شــده به شورا را
عملی سازیم ،میخواستیم شرایط فراهم شود و
تجارب کافی به دست بیاوریم تا بتوانیم چنین
وظیفهای را بر عهده بگیریم.خرازی با تاکید بر
اینکه وظیفه شورای راهبردی روابط خارجی
رســیدگی به امور روزمره نیســت و اینکه در
رابطه با هر موضوعی اعــام موضع بکند ،بلکه
نقش شورا همانگونه که از عنوان آن پیداست

بررســی امور راهبردی و اســتراتژیک اســت.
خاطرنشان کرد :اگر میبینید فعالیت شورا در
فضای رسانهای بروز و ظهور بیشتری یافته است
اوالً منحصر به ابعاد راهبــردی روابط خارجی
است و ثانیاً برای تثبیت سیاستهای کالن نظام
در افکار عمومی اســت .بنا بر این وظیفه اصلی
شورا تظاهر بیرونی نیست ،بلکه پیشنهاد راهبرد
به مقام معظم رهبری در حوزه روابط خارجی
است تا چنانچه به مصلحت بدانند به مسووالن
کشــور ابالغ کنند و آنها بــا آیندهنگری و نگاه
راهبردی نسبت به حل مسائل کشور اقدام کنند.
وی در ادامه توضیح داد :شورا چهار کمیسیون
دارد و هر یک از اعضای شورا مسوولیت یکی از
این کمیسیونها را برعهده دارند و در جلسات
کمیســیونها از مسووالن کشــور در سطوح
مختلف دعوت میشود تا حضور یافته و در تهیه

راهبرد همکاری کنند .انصافا هم همکاری خوبی
از طرف دستگاههای مختلف در ارائه اطالعات و
کمک به طراحی راهبردها در حوزههای مختلف
انجام میگیرد و در نهایت این دستگاهها هستند
که باید راهبردهای ابالغی را اجرا کنند.خرازی
در ادامه در پاســخ به این پرســش که به نظر
شما سیاست دستگاه دیپلماسی در نپذیرفتن
میانجی برای رفع تنش میان ایران و عربستان
ســعودی سیاست درستی اســت؟ اظهار کرد:
زمانی مذاکرات مفید است که دو طرف قائل به
مذاکره باشند.
تا به حال عربســتان چنین سیاستی نداشته
اســت و به اتکای پول و نفــوذی که در برخی
از کشــورها دارد و حمایتی که از طرف آمریکا
و غرب میشــود به ماجراجوییهای خود ادامه
میدهد.

میز خبر
خواهان تعامل با سایر قوا
با حفظ شان وزارت کشور هستم

| معاون سیاسی وزیر کشــور تاکید کرد :رسالت ما جلب رضایت مردم و
ارتقا خوشبینی آنان به نظام است و باید با رعایت اخالق در این مسیر حرکت کنیم.
اسماعیل جبارزاده ظهر امروز در جلسه تکریم و معارفه معاونان سابق و جدید سیاسی
وزارت کشور با تشکر از عبدالرضا رحمانی فضلی به خاطر ُحسن اعتماد در سپردن
تصدی حوزه سیاسی وزارت کشور به وی گفت :بنده خواهان تعامل با سایر قوا به ویژه
نمایندگان ملت در مجلس شورای اسالمی و سایر مراکز تصمیمگیر و تصمیمساز با
حفظ شان و استقالل وزارت کشور هستم و رعایت اخالق و سلسله مراتب اداری و
تشکیالتی در انجام ماموریتهای محوله را سرلوحه امور قرار خواهم داد.وی ادامه داد:
شایسته است تمام تالش خود را برای خدمت به مردم و جلب رضایت آنها به کار گیریم
تا بتوانیم مردم را نسبت به نظام امیدوار و خوشبینی آنان را ارتقاء دهیم ،نگهداریم.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد :وزارت کشور دستگاهی است که اگر درست
فعالیت کند در همه بخشها میتواند بسیار اثرگذار باشد و یک استاندار قوی و فعال
موجب ارتقای شاخصهای پیشرفت در استان خواهد بود.در این نشست ،علی اصغر
احمدی ،معاون سیاسی سابق وزیر کشور با آرزوی توفیق برای معاون جدید سیاسی
اظهار داشــت :آقای جبارزاده دارای سوابق انقالبی در ســالهای دفاع مقدس و از
شخصیتهای علمی و دانشگاهی است و باید ایشان را در انجام مسئولیت جدید یاری
کرد.وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور عمود خیمه سیاست داخلی و امنیت کشور
است ،تصریح کرد :یکی افتخارات زرین وزارت کشور در دولت یازدهم برگزاری چند
انتخابات بسیار مهم بود و با هدایت مقام معظم رهبری ،مشارکت جدی مردم و رعایت
مر قانون برگ زرین دیگری بر کارنامه پر افتخار وزارت کشور افزوده شد.

مالحظاتایمنیهستهاینبایدفرآینداستفاده
صلحآمیزازاینفناوریرامخدوشکند

| نماینده گروه  ۷۷در آژانس گفت :مسئولیت اولیه در زمینه ایمنی
و امنیت هستهای به عهده کشورهای عضو است.رضا نجفی ،سفیر و نماینده
دایم ایران نزد ملل متحد در وین در اولین روز نشســت شهریورماه شورای
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمــی به عنوان رئیس گروه  77در خصوص
اقدامات برای تقویت همکاری های بین المللی در زمینه تشعشات ،حمل و
نقل و ایمنی پســماندهای هسته ای ضمن اشاره به اهمیت ایمنی هسته ای
در برنامه های صلح آمیز کشــورهای عضو اظهار کرد که مسئولیت اولیه در
زمینه ایمنی هسته ای به عهده کشورهای عضو است و افزود :مالحظات در
زمینه ایمنی هسته ای نباید فرآیند استفاده های صلح آمیز از فناوری هسته
ای را مخدوش کند.وی در این زمینه از کمکهای آژانس به کشورهای در حال
توسعه در عملیاتی نمودن برنامه های اتمی و ایجاد یا تقویت زیربناهای ایمنی
هسته ای ،ظرفیت ســازی در نظامهای ایمنی کشورهای عضو تقدیر نمود و
افزود :گروه  ،77آژانس را تشویق می کند تا به تالشهای خود در زمینه کمک
به کشورها در توسعه ظرفیت ها و مهارتهای فنی در عرصه ایمنی هسته ای و
نیز تقویت نظامهای ایمنی و زیرساختهای مورد نیاز در گسترش انرژی هسته
ای ادامه دهد .همچنین گروه  77از اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی در
زمینه تشعشات هسته ای و حفاظت از محیط زیست از جمله از طریق توسعه
راهنماهای ایمنی و برگزاری کارگاههای آموزشــی منطقه ای و نیز تقویت
حفاظت در مقابل تشعشعات اتمی در زمینه پزشکی تقدیر نمود.

ایران به دنبال طرح کیفرخواست علیه میانمار
به دیوان بینالمللی کیفری باشد

| یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که ایران
برای جلوگیری از نسلکشی مسلمانان در میانمار باید موضوع را از طریق شورای امنیت
و طرح کیفرخواست در دیوان بینالمللی کیفری پیگیری کند.حشمتاهلل فالحتپیشه
اظهار کرد :برای جلوگیری از کشتار مســلمانان در میانمار فارغ از اینکه ایران با چه
بازیگری باید چه رفتاری از خود نشان دهد باید بررسی شود که چه کارهایی میتوان
انجام داد تا جلوی این فاجعه گرفته شــود.وی افزود :در داخل برخی پیشنهاد راهکار
نظامی را مطرح کردند که این پیشنهادی اشتباه است چون بهانه را به دست ارتش و
دولت میانمار برای افزایش کشتار و نسلکشی میدهد .راهکار دیگر نیز صدور بیانیه
سازمان همکاریهای اسالمی است که همین اتفاق نیز افتاد اما به نظر نمیرسد که در
نهایت مشکلگشا باشد چون کنفرانس اسالمی که برای دفاع از فلسطین تشکیل شد
نتوانست کاری کند چه برسد به اینکه بخواهد از کشتار مسلمانان میانمار جلوگیری
نماید.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس راهکار بینالمللی را
به عنوان تنها راه برای جلوگیری از کشتار مسلمانان میانمار دانست و گفت :از ابتدای
شکلگیری سازمانهای بینالمللی راهکارهایی مبتنی بر ضمانت اجرایی در قالبهای
مختلف همچون اساسنامه  ۱۹۹۹رم پیشبینی شد تا در قالب آن با اتخاذ سیاستهایی
جلوی اتفاقاتی همچون نسلکشی گرفته شود .به نظر میرسد این مسیر بهترین راه برای
جلوگیری از کشتار مسلمانان میانمار است.فالحتپیشه با طرح این پرسش که ایران
چطور میتواند از طریق عرصه بینالملل جلوی کشتار مسلمانان میانمار را بگیرد ،گفت:
مقام معظم رهبری حدود یک ماه پیش درباره میانمار این موضع را اتخاذ کردند که قوه
قضاییه باید از طریق حقوق بینالملل به این موضوع ورود پیدا کند.

