
نقوی حسینی مطرح کرد:

گزارش خبری
| سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به تشریح اقدامات وزارت 
امور خارجه و پیشــنهادات عملی این کمیســیون برای حل بحران مسلمانان 
میانمار پرداخت. به گزارش کائنات به نقل از ایلنا، سیدحســین نقوی حسینی 
با اشاره به برگزاری نشســت فوق العاده امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس به منظور بررسی ابعاد فاجعه انسانی در میانمار اعالم کرد: جلسه 
فوق العاده صبح امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باحضور 
ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه با هدف بررسی فاجعه 
نسل کشی آشکار مسلمانان در میانمار برگزار شد و در این جلسه درباره اقدامات 

عملی الزم برای خاتمه دادن به این جنایات بحث و تبادل نظر شد.
وی گفت: در ابتدای این جلسه رییس کمیســیون با اشاره به شرایط اسفبار 
فاجعه مذکور و تأسف از بی تفاوتی مجامع بین المللی و بازم تأسف از اینکه رهبر 
این کشور جایزه صلح نوبل می گیرد، هدف جلسه را بررسی این فاجعه انسانی 

و راه های عملی مقابله با آن عنوان کرد.
نماینده اصولگرای ورامین در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: پس از سخنان 
بروجردی بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با موضوع میانمار پخش شد که 
معظم له با اظهار تأسف نسبت به ســکوت مجامع بین المللی، به ابعاد حادثه و 

فاجعه انسانی اشاره کردند و آن را یک موضوع سیاسی دانستند.
وی در ادامه با اشاره به گزارش معاون وزیر امورخارجه درباره آخرین وضعیت 
مسلمانان میانمار و فاجعه شــدید انسانی که در حال وقوع است، گفت: وزارت 
امور خارجه به طور جدی فعال است و هم اکنون نیز یکصد تن کمک های انسانی 

ارسال شده تا به مسلمانان مهاجر رسانده شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تشریح بخش 
دیگری از گزارش معاون وزیر امور خارجه در جلسه امروز این کمیسیون پرداخت 
و گفت: هالل احمر نیز اقدامات کمک رسانی و رسیدگی های پزشکی را در دستور 
کار قرار داده و مالقات هایی با مقامات محلی، منطقه ای تدارک دیده شــده که 
در حال تبادل نظر هستیم؛ ضمن اینکه مذاکرات با مقامات میانمار و بنگالدش 

نیز درحال انجام است.
وی ادامه داد: وقوع جنایات علیه مسلمانان میانمار به بهانه عدم تابعیت آنها 
درحالی صورت می گیرد که جمهوری اســالمی بیــش از ۳ میلیون مهاجر را 
پذیرفته که این افراد مدرسه می روند، ازدواج می کنند، کار می کنند، دانشگاه 
می روند؛ بنابر این حتی اگر مسلمانان میانمار شهروند هم نباشند، نباید با آن ها 

برخورد ضد انسانی شود.
وی افزود: اگرچه مسلمانان میانمار اهل سنت هستند ولی جمهوری اسالمی 
با همه توان از آن ها حمایت کرده و می کند ولی از ســکوت مدعیان حمایت از 

اهل سنت در تعجب هستیم.
نقوی حسینی با اشاره به این که در ادامه جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس 
درباره سابقه تاریخی مسائل سیاســی مربوط به میانمار و تغییر نام این کشور 
به برمه )که توســط انگلیسی ها انتخاب شــده( و بار دیگر به میانمار تغییر نام 
داده است، بحث شد، گفت: مهاجرت اجباری ۳۰۰ هزار مسلمان از میانمار به 
بنگالدش خود مصیبت بزرگی اســت؛ چرا که بنگالدش امکان اسکان آن ها را 
ندارد و به همین جهت در حال حاضر مسلمانان از دو طرف در فشار هستند؛ از 
یک سو ارتش میانمار به روی آن ها آتش گشوده و از سوی دیگر ارتش بنگالدش 

در مقابل آن ها است و چنین وضعیتی شرایط را حادتر کرده است.
نماینــده اصولگرای ورامین در مجلس خاطرنشــان کرد: در ادامه جلســه، 
اعضای کمیســیون در اقدامات عملی ازجمله به اعالم موضع شفاف و با صدای 
بلند جمهوری اســالمی اقدامات عملی که در این زمینه باید انجام داده شود، 
فعالیت های ضروری دیپلماتیک در عرصه های منطقه ای و کشورهای مسلمان 
و بین المجالس اسالمی و عرصه های بین المللی، کمک رسانی های بشردوستانه 
ازطرق مختلف، برانگیختن عکس العمل های حقوق بشری سازمان های مردم هاد 
و رجوع به محاکــم بین المللی و محاکم داخلی به عنوان یک جنایت بشــری 

پرداختند.
وی افزود: اعضای کمیسیون همچنین استفاده از مکانیزم های ارجاع از طریق 
شورای امنیت سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل و از طریق دادستان 
بین المللی و ســازمان های مردم نهاد، اعزام هیات پارلمانی از کمیســیون به 
کشورهای همســایه میانمار، فعال تر شــدن کمیته حقوق بشر کمیسیون در 
تعامل با ستاد حقوق بشر اسالمی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه، فعال شدن 
دســتگاه قضا برای تعامل با محافل قضایی بین المللی، فعال سازی رسانه ها و 
فضای مجازی در جهان اسالمی، ضرورت استفاده از ابزار اقتصادی و فشارهای 
سیاســی، صدور بیانیه ای از ســوی کمیســیون مبنی بر محکومیت فاجعه و 
راهکارهای عملی الزم، استفاده از ظرفیت کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد 
و ســازمان همکار های اســالمی را مورد تاکیــد قرار داده کــه در این زمینه 
برخی اعضای کمیســیون ازجمله شوشــتری، دهقانی، ذوالنوری، کواکبیان، 

فالحت پیشه، چنارانی اظهارنظر کردند.

امنه!
قدیم گفته اند که احتیاط شرط عقل است. یعنی شرط اول 
هر چیز امنیت اســت)اول ایمنی بعد کار(.یعنی نکن کاری 
که باز آرد پشیمانی. یعنی شمشــیر کوتاه برای مرد شجاع 
ست.راه پر رفت و آمد امن ترین راه است. یعنی یک فرد شجاع 
شجاعت خود را به یک فرد شجاع می شناساند نه به یک فرد 
ترســو و ضعیف. یعنی...اصال در مورد امنیت نوشتن به من 
نیامده است. مگر می شود که امنیت نباشد و آدم چیز بنویسد. 
مگر می شود که احساس امنیت نباشد و آدم احساس امنیت 
بکند. مثل این می ماند که در هوای گرم به جای کولر بخاری 
روشن کنی و در هوای ســرد به جای بخاری کولر. البته اگر 
جای من طناز بودید در هوای سرد لباس می پوشیدید و در 
هوای گرم هم راهش را پیدا می کردید! مثال می رفتید دریا...

اما امنیت بهتر است یا احساس امنیت؟ مثل این می ماند که 
بگویید پول بهتر است یا ثروت؟ و آن وقت جوابش را بدهید 
که علم! حاال علم چه ربطی دارد به پرتقال فروش بماند!اما 
نسخه جدید احساس امنیت همان است که نسخه قدیمی 
آن بوده و برای اینکه حرمت آن نسخه شفا بخش حفظ شود، 
بنده از گفتن زیرســاختهای آن معذورم. درست مثل اینکه 
کسی بخواهد فرمول پنهانی ترکیبات کوکاکوال را بر مال کند. 
برای همین هم نمیشود خیلی کوکاکوال خورد. کوکا مرض 
قند می آورد. البته تازگی ها کارخانه کوکا جایزه گذاشته که 
هر کسی فرمول جدید ارائه بده جایزه می گیره و از اینجور 
حرف ها.اما برگردیم اول قصه! یعنی داشتم می گفتم از قدیم 
گفته اند که احتیاط شرط عقل است. یعنی شرط اول هر چیز 
امنیت است)اول ایمنی بعد کار(.یعنی نکن کاری که باز آرد 
پشیمانی. یعنی شمشیر کوتاه برای مرد شجاع است.راه پر 
رفت و آمد امن ترین راه است. یعنی یک فرد شجاع شجاعت 
خود را به یک فرد شجاع می شناساند نه به یک فرد ترسو و 

ضعیف. یعنی...

کات و مات
نویسنده: کیش میش

ســرمقاله
یک حس خوب و امن!

| رضا امیری مهر- بحرانی 
بودن احســاس امنیت قطعــاً در رفتار 
شــهروندان تأثیر مخربی خواهد نهاد و 
آنان را از ایجاد روابط مطلوب و پیشرفت 
فردی ناتوان خواهد ساخت.  برداشتهای 
ذهنی نقش مهمی در میزان احســاس 
امنیت و یا نا امنی در افراد بازی می کند.

در برخی جوامع با وجود باال بودن امنیت، 
مردم احســاس نا امنی می کنند. اغلب 
میزان احساس امنیت فزون تر یا کمتر 
ازمیزان امنیت واقعي در شــهر است به 
عبارتي میــان امر بالفعــل و امر ذهني 
تطابق وجود ندارد. از این منظر مي توان 
مدعي شد مقوله احساس امنیت اگر چه 
متأثر از شرایط و وضعیت امنیت است، 
اما داراي اهمیتي قابل توجه تر است می 
توان گفت با در نظر داشتن این موضوع 
که همواره میزانی از عدم امنیت در جامعه 
حضور دارد ، آنچــه اهمیت دارد نه تنها 
امنیت بلکه به طور افزون تر، »احساس 
امنیت« اســت. این درک فرد از امنیت 
محیط پیرامون وی اســت که به او این 
امکان را می دهد بتواند به توسعه و رشد 
استعدادهای خود بپردازد. چرا که  آنچه 
رفتار را بیش از همه تحت تاثیر قرار می 
دهد عنصر »ناخودآگاه« است. احساس 

امنیت عنصری سرایت کننده است. 
نمی توان احســاس امنیــت را روی 
دیگر سکه امنیت در نظر گرفت چرا که 
احساس امنیت را باید به عنوان موضوعی 
مستقل در نظر گرفت که در فضای جامعه 
با منطق خاصی تولید، حفظ و باز تولید 
می شــود. باید در نظر داشــت که این 
احســاس ناشــی از تجربه های عینی و 
اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی 
است و فقط به شاخص های امنیت قابل 
تقلیل نیســت و افراد مختلف درشرایط 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی 
متفاوت به صورتهای مختلفی آنرا تجربه 
می کنند. شــاید به همین دالیل است 
که در رویکرد اجتماعی )مدرن(، امنیت 
و احســاس امنیت در بستر زمینه های 
اجتماعــی و فرهنگی تبییــن و تعریف 
می شــوند.نظم و امنیت از شاخص های 
اساسی رفاه انسان ها محسوب می شوند 
و چرخ های رشــد و تعالی جامعه و افراد 
آن در گرو تامین این نیاز اساسی است. با 
ارتقاء اعتماد اجتماعی می توان بر احساس 
امنیت افزود. با توجه به همبستگی نسبتاً 
قوی میــان اعتماد نهادی و احســاس 
امنیت،  می توان با بهبود عملکرد نهادها 
و جلوگیری از جرایــم نرم افزاری درون 
سازمان ها به ویژه سازمان هایی که متولی 
برقراری نظم اجتماعی هستند، همچنین 
با کار فرهنگی- تربیتی در زمینه افزایش 
اعتماد تعمیم یافته، به افزایش احساس 
امنیــت به عنوان یکی از شــاخص های 
اساســی رفاه اجتماعی و توســعه یاری 

رساند.

واعظی: بانوان برای 
کسب مسئولیت باالتر 
باید مراحلی را طی کنند

| رئیس دفتر رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد که در تعیین مسئوالن تفاوتی جنسیتی قائل نیستیم اما بانوان باید مراحلی را طی کنند تا به مسئولیت باالتر 
برســند.محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به انتصاب 7 اســتاندار جدید گفت: رئیس جمهور تاکید کردند که سن استانداران باید پایین تر باشد و هر 

استانداری هر جا می رود حتما باید با خانواده خود برود و استاندار پروازی نمی تواند به مردم یک استان خدمت کند.
وی افزود: در عین حال آقای رئیس جمهور تاکید کرد که اســتانداران از نیروهای جوان و بانوان در استان خود استفاده کنند که خوشبختانه وزیر کشور هم کار بسیار 
خوبی کردند و برای تصویب هر استاندار در هیات دولت پیوســت حکم وجود دارد و مشخص است که هر کدام چه کاری باید انجام دهند تا ان شاء اهلل استاندارانمان ما با 

شرایط جدیدی کار خود را شروع کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهور درباره مطالبه حضور زنان در ســمت استانداری گفت: به هر حال این موضوع در حال بررسی است و وزارت کشور تالش بسیار زیادی کرده، 
انتخاب یک استاندار در یک استان کار بسیار سختی است و یک استاندار عالوه بر اینکه باید با مدیران کل همه وزارتخانه های مختلف هماهنگ باشد و آنها او را بپذیرند، 
باید با 14 ارگان حکومتی به طور مرتب کارهای خود را تنظیم کند، در عین حال مســئول تامین امنیت استان است و ما در انتخاب مسئول خیلی تفاوت جنسیتی قائل 
نمی شویم، اما به هر حال توانایی هایی که یک شــخص دارد، دارای اهمیت زیادی است.رئیس دفتر رئیس جمهور خاطر نشان کرد:  باید به گذشته بازگردیم، آقایان این 
مراحل را طی کرده اند و در زمانی بخشدار و فرماندار و معاون استاندار بوده اند. ما این کار را اخیرا شروع کردیم و تعدادی فرماندار زن در دولت یازدهم گذاشتیم و بعضی 

معاونین استانداران نیز از خانم ها بوده اند، بنابراین این کار کمی زمان می برد، اما ما محدودیتی به آن معنا قائل نیستیم.

ظریف: هیچ بازدید هسته ای نمی تواند بهانه ای برای اطالع 
یافتن از اسرار کشور باشد

| وزیر خارجه کشورمان اظهار کرد: در بند 74 ضمیمه 1 برجام تاکید شده که هیچ بازدیدی نمی تواند 
بهانه ای برای اطالع یافتن از اسرار کشور باشد.

محمد جواد ظریف صبح روز گذشته در حاشیه سفر به روسیه جهت دیدار با مقامات این کشور در پاسخ به 
سوالی مبنی بر این که یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعالم کرده که در صورت لزوم تفاوتی 
بین بازدید از سایت های نظامی و سایت های هسته ای ایران وجود ندارد، تصریح کرد: چارچوب پروتکل الحاقی 
و همچنین چارچوب برجام برای بازدید از مکان هایی هستند که امکان فعالیت هسته ای در آن وجود داشته 
باشــد و ایران تا کنون براســاس گزارش های آژانس در زمینه عدم فعالیت های اعالم نشده کامال به درستی 

عمل کرده است.
یوکیا آمانو مدیرکل آژانس روز دوشــنبه هفته جاری در جمع خبرنگاران در وین گفته بود که »در صورت 
نیاز، شفاف سازی و فراهم کردن امکان دسترسی به سایت ها را از ایران خواستار خواهیم شد. آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بین سایت های نظامی و غیرنظامی تفاوت قائل نیست و هر زمان که ضروری باشد، اجازه دسترسی 

درخواست می کند.«
ظریف در جمع خبرنگاران در فرودگاه شهر سوچی در تشریح اهداف سفر خود به روسیه با اشاره به افزایش 
همکاری های تهران و مســکو در حوزه های مختلف از جمله حوزه های اقتصادی و سیاسی تصریح کرد: نیاز 
اســت که این همکاری ها را مرور کنیم و زمینه ارتقا آن را فراهم کنیم.وی همچنین با اشاره به سیاست های 
اخیر آمریکا در ارتباط با برجام بر ضرورت همکاری ها و هماهنگی هایی بین دو کشور )ایران و روسیه( تاکید 
کرد و گفــت: تا کنون هماهنگی های خوبی بوده و دو کشــور از مواضع یکدیگر در ســازمان های بین المللی 
حمایت کرده اند.این دیپلمات عالی رتبه کشــورمان افزود: روسیه تا کنون حمایت های خوبی از برجام داشته 
است.ظریف گفت: ایران و روسیه با چالش های مشترکی رو به رو هستند که یکی از مهم ترین آنها چالش های 

موجود در منطقه است.

خبر
موگرینی: ایران و کره شمالی کامال با یکدیگر متفاوت هستند

| مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
تاکید کرد: ما از اجرای کامل توافق هســته ای 
حمایت کــرده و به ایــن حمایت خــود ادامه 

می دهیم.
فدریکا موگرینی، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در جلســه پارلمــان اروپا درباره 
وضعیت کره شــمالی گفت: روشــن است که 
حمایتی که ما از اجرای کامل توافق هسته ای با 
ایران کردیم و به آن ادامه می دهیم به دنیا نشان 
داده است که با شکیبایی، پشتکار، دیپلماسی و 
خواست سیاسی، منع اشاعه هسته ای امکان پذیر 

است.
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی اتحادیه اروپا، 
موگرینی در ادامه گفت: ما مذاکرات با ایران را که به توافق برجام منتهی شد، طی چند سال و با موفقیت 
انجام دادیم. در این مذاکرات، اتحاد جامعه بین الملل کلیــدی بود اما مولفه دیگری نیز وجود دارد که 
در این مذاکرات حیاتی بود و این مولفه در موقعیت ما با کره شمالی وجود ندارد و آن خواست سیاسی 
)دو طرف برای مذاکرات( اســت.موگرینی افزود: من به ویژه دوست ندارم که بین موقعیت ایران و کره 
شمالی شباهتی قائل شوم؛ نظام های سیاسی این دو بسیار متفاوت هستند. تاریخ های این دو کشور بسیار 
متفاوت هستند. این دو کشور کامال متفاوت از یکدیگر هستند. من فکر نمی کنم که این خدمت خوبی 

به واقعیت تاریخی و موقعیت کنونی باشد که میان این دو کشور شباهت قائل شویم.

جهان

فعالیت دولت 
و وزارت 
خارجه برای 
پیگیری مشکل 
مسلمانان 
میانمار

چمران:
اطرافیان قالیباف هنوز هم از کناره 

گیری او به نفع رئیسی ناراحت هستند 
سینماهای خاطره انگیز مصادره شده 

باید احیا شوند
 اعالم تعداد معتادان

زشت نیست
رئیس سابق شــورای شــهر تهران گفت: در زمان آقای احمدی نژاد یا 

قالیباف قطعاً و یقیناً سعی بر این بود...
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محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: برخی 
سینماهای قدیمی در اختیار نهادهای انقالبی هستند و...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ارائه خدمات پیشگیری به دو گروه خاص 
کودکان و زنان تاکید کرد و گفت: در دولت دوازدهم...

ربیعی:رئیس شورای شهر:

مجمع انقالبی باقی بماند
مجمع تشخیص مصلحت، یادآور امام بزرگوار و فرآورده ی انقالب است، و در فرآیند اداره و مدیریت کشور دارای تأثیر بسیار مهمی 

است، بنابراین باید تفکرات امام و انقالب بر آن کاماًل حاکم باشد، انقالبی فکر و عمل کند و هیچ مصوبه، موضع گیری یا اقدامی متفاوت با 
مبانی اصلی انقالب و میراث گرانقدر امام از آن مشاهده نشود

| رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، پیش از ظهر امروز با رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.

حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح 
روز گذشته در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، مجمع را از ابتکارات با ارزش امام بزرگوار خواندند 
و با اشاره به سه وظیفه مهم این نهاد یعنی »تشخیص مصلحت«، 
»مشاورت در تعیین سیاست های کلی« و »ارائه راه حل در معضالت 
کشــور« تأکید کردند: مجمع باید صد در صد انقالبی، فکر و عمل 

کند و انقالبی باقی بماند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری مســئولیت بسیار ظریف 
و خطیر مجمع در »تشــخیص و اِعمال مصلحت« افزودند: مجمع 
در مواقعی کــه مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شــورای 
اسالمی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح می دهد، باید توجه 
کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه اســت، طبعاً باید بسیار مهم، 
مسجل و واضح باشــد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، 
آن هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.ایشان افزودند: اِعمال 
مصلحت باید با نگاه بلندمدت و نــه روزمره، صورت پذیرد و برای 
تشخیص آن، بحث های دقیق، کامل و مستدل با حضور فعال همه 
اعضا از جمله فقهای شــورای نگهبان انجام شود.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، تحقق دومین وظیفه مجمع یعنی »مشــورت دادن به 

رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام« را نیازمند بررسی های 
دقیق و همه جانبه خواندند و گفتند: سیاست های کلی، هندسه نظام 
را در مسائل مختلف تعیین می کند و بسیار مهم است.رهبر انقالب 
اسالمی، تفکیک سیاست های کلی در مسائل ماندگار و بلندمدت 
با موضوعات مقطعــی را ضروری خواندند و خاطرنشــان کردند: 
ممکن اســت برخی از سیاســت های کلی نیازمند بازنگری و بروز 
شدن باشد و برخی هم کاًل زمانش سپری شده باشد.ایشان، مجمع 
را به »اِتقان« و »اســتحکام« در تدوین سیاست های کلی همراه با 
بحث های عالمانه، مســتدل، مجتهدانه و دقیــق، توصیه کردند و 
افزودند: به گونه ای عمل کنید که سیاست های کلی، »قوی، دقیق و 
با عبارات گویا و مفید« باشد تا پس از مدتی کوتاه نیازمند اصالح یا 
تجدیدنظر نشود.»صراحت«، »قابل تأویل نبودن« و »پرهیز از ورود 
به چگونگی اجرا«، از دیگر نکاتی بود که حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در مقوله سیاســت های کلی نظام، مورد تأکید قرار دادند.ایشان، 
تبلور سیاست های کلی نظام در قوانین، سیاست ها و اقدامات دولت 
و مجلس و سایر قوا و دستگاههای مسئول را بسیار مهم برشمردند و 
گفتند: سیاست های کلی، چارچوب همه اقدامات اجرایی و تقنینی 
کشور را مشخص می کند و دولت و مجلس و همه دستگاهها باید 

کاماًل منطبق با این سیاست ها عمل کنند.
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رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام:
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