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 هشدار ناو موشک انداز ارتش 
یکایی  وند ناو آمر به یک فر

یک فروند ناو موشک انداز ارتش به یک فروند ناو آمریکایی 
به دلیل نزدیک شدن به یک لنج ایرانی هشدار داد.

به گزارش تسنیم، یک فروند لنج ماهیگیری با نام شمس 
که برای تس��ت موتور خود در فاصله 45 مایلی از ساحل بندر 

جاسک دچار آبگرفتگی و خرابی موتورخانه شده بود، از نیروی 
دریایی ایران طلب کمک کرد که پس از دریافت درخواس��ت 
کمک، منطق��ه دوم دریایی والیت نی��روی دریایی ارتش، ناو 

موشک انداز فالخن را برای کمک اعزام نمود.

با ورود تیم کنترل صدمات یگان نداجا به لنج و جلوگیری از 
صدمات بیشتر این لنج تا اسکله یدک می شود. در همین حال یک 
فروند ناو آمریکایی در حال نزدیک شدن به موقعیت لنج مذکور 

بود که با هشدار ناو موشک انداز فالخن از منطقه دور شد.

 دانشجویان ایرانی به نسل کشی مسلمانان 
در میانمار اعتراض کردند

بعدازظهر دیروز جمعی از دانشجویان در مقابل دفتر 
سازمان ملل متحد در تهران، نسبت به نسل کشی مسلمانان 

در روهینگیا توسط دولت میانمار اعتراض کردند.
به گ��زارش مهر، در این تجمع دانس��جویان ضمن 
حمل نوشته هایی مبنی بر حمایت از مظلومان مسلمان 
روهینگیا، ش��عارهای مختلفی از جمله »دانش��جو بیدار 
اس��ت از اس��تکبار بیزار است«، »س��کوت هر مسلمان 

خیانت است به اسالم« و بانگ اهلل اکبر را سر دادند.

 رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را 
برای اجرا ابالغ کرد

رئیس جمهور در نامه های جداگانه ای به وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداش��ت درمان و آموزش 
پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور، ۲ قانون مصوب 

مجلس شورای اسالمی را جهت اجرا ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در 
این نامه آمده است:  بر این اساس، در اجرای اصل 1۲3 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران »قانون پیشگیری 
و مقابل��ه ب��ا تقلب در تهیه اثار علم��ی«، جهت اجرا به 
وزارت عل��وم تحقیق��ات و فناوری و وزارت بهداش��ت 
درمان و اموزش پزش��کی و »قانون حمایت از توس��عه 
و ایجاد اش��تغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 
با اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملی« جهت اجرا به 

سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ  گردید.

وغی بیش نیست ادعای آزادی خواهی غرب، در
نماین��ده س��ابق مردم ته��ران در مجلس ش��ورای 
اسالمی، گفت: میانمار می تواند درسی برای غرب گرایان 
باش��د تا بدانند ادع��ای آزادی خواهی و انسان دوس��تی 

غرب، دروغی بیش نیست.
به گزارش مهر، غالمعلی حداد عادل در توییتر خود 
نوش��ت: »میانمار نیز همچون فلسطین می تواند درسی 
برای غرب گرایان باشد تا بدانند که ادعای آزادی خواهی 

و انسان دوستی غرب، دروغی بیش نیست.«

یر الجزایر را  جهانگیری انتصاب نخست وز
یک گفت تبر

معاون اول رئیس جمهور در پیامی انتصاب نخست وزیر 
الجزایر را تبریک گفت.

به گزارش تس��نیم، اسحاق جهانگیری در پیامی به 
»احمد اویحیی«، انتصاب وی را به عنوان نخس��ت وزیر 
الجزایر تبریک گفت. در این پیام آمده است: امیدوارم در 
س��ایه توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه دو کشور، مسیر 
توسعه و تعمیق هرچه بیش��تر روابط فی مابین هموار و 
همکاری های دو کشور در راستای منافع متقابل بیش از 

پیش گسترش یابد.

یر کشور عراق درباره اربعین  مذاکره با وز
اس��تاندار کرمانش��اه گفت: در دو یا سه روز آینده 
مالقاتی با مقامات استان دیالی خواهیم داشت و درباره 

مقدمات برگزاری اربعین مذاکره می کنیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، اسداهلل رازانی استاندار 
کرمانش��اه درباره زمان مذاکره با مسئوالن استان دیالی 
برای برگزاری مراسم اربعین اظهار کرد: طی دو سه روز 

آینده مالقاتی با مقامات استان دیالی خواهیم داشت.
وی افزود: در این دیدار معاون وزیر کش��ور عراق و 
استاندار دیالی حضور خواهند داشت که درباره امکانات 
و مقدمات آن س��وی مرز برای برگزاری مراسم اربعین 

مذاکراتی انجام می شود.

ایجاد داعش جدید در جنوب شرق آسیا
عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجل��س ش��ورای اس��المی گف��ت: آمری��کا و رژی��م 
صهیونیس��تی امروز پ��س از شکس��ت های مفتضحانه 
داع��ش در خاورمیانه به دنبال ایج��اد داعش جدید در 

جنوب شرق آسیا بویژه میانمار هستند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، ابوالفضل حس��ن بیگی ضمن 
محکومیت کش��تار مس��لمانان روهینگیا اظهار کرد: در 
س��ال 198۲ با فشار شدید آمریکا در میانمار اعالم شد 
که مس��لمانان این کش��ور جزو اقلیت هایی هستند که 
ب��ه این کش��ور مهاجرت کردند و از آن زمان فش��ار بر 

مسلمان میانمار افزایش یافت.
وی ب��ا تاکید بر این ک��ه میانمار یک منطقه گازی 
اس��ت که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: این 
منطقه برای آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی از اهمیت 
وی��ژه ای برخوردار اس��ت و آنان ت��الش می کنند به هر 

طریقی این منطقه را در دست بگیرند.
 حسن بیگی تصریح کرد: داعش امروز در خاورمیانه 
با شکست مضحکی مواجه شده است این شکست باعث 
ش��ده که آمریکا بخواهد جبه��ه ای جدید را در جنوب 
ش��رق آس��یا باز کند و داعش را ب��ه آن بخش منتقل 
کند، این اتفاق ش��رایط س��ختی را برای چین، مالزی، 
بن��گالدش و اندونزی ایجاد می کند از این رو در مرحله 

اول این کشورها باید در مقابله با این مساله بایستند.

 ساختمان سوهانک کمیته امداد 
وخته شده است به دولت فر

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: ساختمان 
سوهانک کمیته امداد به دولت فروخته شده است.

به گزارش خانه ملت، پرویز فتاح با اش��اره به انتش��ار 
اخباری مبنی بر خرید خودروهای لوکس توس��ط کمیته 
ام��داد، گفت: این موضوع مربوط به این دوره نیس��ت، اما 
اصل این موضوع از اساس نادرست است، چراکه مسئوالن 
گمرک و سایر دستگاه ها بر خرید و واردات خودروها نظارت 
دارند و از سوی همگی تأیید شده که خرید خودروی لوکس 

توسط کمیته امداد امام خمینی)ره( صحت ندارد.
وی با بیان اینکه برخی از مددجویان که در مناطق 
م��رزی زندگ��ی می کنند همانند تمام��ی مردم مناطق 
مرزی کارت ه��ای بازرگانی دارند، افزود: ممکن اس��ت 
پ��ول اندکی به این مددجویان داده  ش��ود و کارت آنها 
اخذ ش��ده و با این کارت خودرو وارد شده باشد که این 
موض��وع به کمیته امداد امام خمینی)ره( ارتباطی ندارد 

و کاری شخصی بوده که انجام شده است.

یکی از شبهاتی که در سطح 
دو گــزارش 

گروه سياست
افکار عمومی مطرح می شود 
آن اس��ت که آیا ریشه اصلی 
فتن��ه 88 احمدی نژاد و حرف ه��ای او در مناظره 
انتخابات��ی ب��ا س��ران فتن��ه ب��ود و اینک��ه او ب��ا 
بداخالقی ه��ا و س��خنانش علی��ه س��ران فتن��ه 

بنیان گذار تظاهرات و آشوب های 88 بوده است.
اخی��راً نی��ز در ای��ن زمینه عب��اس عبدی از 
تحلیل گ��ران اصالح طل��ب در گفت وگویی عنوان 
کرده است که طراح فتنه 88 محمود احمدی نژاد 

رئیس جمهور وقت بوده است.
 نکته قابل توجه در این س��خنان این است که 
به عقی��ده وی فتنه 88 و رویداه��ای مربوط به آن 
ی��ک بازی بود که آن طرف یعنی جناح احمدی نژاد 
طراحی کرد و اصالح طلبان هم در این بازی افتادند.

وی ب��ا اش��اره به اینک��ه یکبار به ای��ن موضوع 
در ف��ردای مناظره 13 خرداد در س��خنرانی خود در 
کردستان اشاره کرده است افزود: در واقع سیستم آنها 
)احمدی نژاد( این بازی را طراحی کردند و اصالح طلبان 

هم وارد آن شدند و کل این بازی شکل گرفت.
در اینکه نوع رفتار و س��لوک سیاسی محمود 
احمدی نژاد هیچ گاه مورد عالقه اصالح طلبان نبوده 
اس��ت حرفی نیس��ت اما اینکه آنها رفتار سیاسی 
خود را به وی مربوط می دانند ومطرح می کنند که 
س��اده اندیشانه در بازی وی فریب خورده اند جای 

تعجب و شگفتی دارد. 
نگاهی به حوادث فتنه 88 نش��ان می دهد که 
جری��ان اصالح طلب تالش ک��رد از احمدی نژاد به 
عنوان یک س��پر استفاده کرده و اینک برای مطرح 
شدن دوباره در جریان قدرت و افکار عمومی بدنامی 

خود در این ماجرا را به گردن وی بیندازند. 
در حقیقت احمدی نژاد سابقه دو دوره ریاست 
جمه��وری را در کارنامه خود داش��ته و طبیعتاً در 
دوره 8 س��اله می توان خطاهای قابل توجهی برای 
مان��ور دادن و تخری��ب وی یاف��ت و در این میان 
اصالح طلبان می کوشند با سیاه نمایی و بزرگنمایی 

برخ��ی ضعف های احمدی ن��ژاد، خیانت های خود 
را در ماج��رای فتنه 88 توجیه کرده و به دس��ت 

فراموشی بسپارند.
این درحالی اس��ت که ش��واهد تاریخی نشان 
می ده��د ک��ه ماجرا فتن��ه 88 ف��را ت��ر از اینگونه 
اظهارنظر ه��ا بود و حت��ی برخی از م��دارک بیانگر 
ارتب��اط برخی از فتنه گران به دش��منان نظام برای 
حرکت این جریان به سوی سرنگونی نظام می باشد.

از جمله نگاهی به اظهارات س��ناتور مک کین 
که س��ال 84 گفته بود با انقالب سبز باید انقالب 
اس��المی را نابود کرد نشان می دهد که غربی ها از 
مدتها قب��ل در طراحی و ایجاد برنامه برای چنین 
حرکتی بوده اند و دشمن در حوزه های دیپلماتیک، 
اطالعات��ی و امنیت��ی و همچنین حوزه رس��انه ای 
تمهی��دات الزم ب��رای یک فتنه ب��زرگ به منظور 
براندازی نظ��ام جمهوری اس��المی را آماده کرده 
بود، به طوری که شاهد حضور دیپلمات های غربی 

در شورش های خیابانی سال 88 بودیم.
وقتی از این دیپلمات ها س��ؤال ش��د که "چرا 
به خ��الف عرف دیپلماتی��ک در خیابان های تهران 
ش��ورش گران را هدایت می کردید؟"، آنها پاس��خ 
داده بودن��د "ما تردید نداش��تیم که کار جمهوری 
اس��المی تمام خواهد شد و می خواستیم نقشی در 

این مسئله داشته باشیم".

نگاهی به آنچه که گذشت
اما ورق زدن آنچه در زمان فتنه 88 گذش��ت 
نشان می دهد که آنچه که اصالح طلبان در این باره 
می گویند با واقعیت های تاریخی تطابق نداش��ته و 

ماجرا به گونه ای دیگر طرح ریزی شده بود. 

اصالح طلب��ان و بس��یاری از چهره ه��ای مبّرز 
آنان در جریان فتنه های س��ال 88 و حتی قبل از 
انتخابات آن سال، مواضعی داشتند که این مواضع، 
تقویت کننده اصلی جریان فتنه محسوب می شد و 
حتی بعدها نیز نش��ان داد که اتخ��اذ این مواضع 
چگونه توانس��ته اس��ت فتنه را از عمق بیش��تری 

برخوردار کند.
واکاوی فتنه  88 نشان می دهد که اساساً رئوس 
فتنه در داخل هیچ  گاه ادعا نکردند که باید به خاطر 
صحبت های احمدی نژاد به خیابان ها بریزیم و هشت 
ماه اغتشاش کنیم؛ بلکه تمام بیانیه های موسوی و 
کروب��ی ادعای تقلب و جابه جایی آرا را در دل خود 
داش��ت و موس��وی و اطرافیانش مدعی بودند او با 

اختالف آرای باال پیروز انتخابات شده است. 
بنابراین تقلیل دادن فتنه به دعوای موس��وی 
و احمدی نژاد و قائل ش��دن مناظره و اغتشاش��ات 
پس��اانتخاباتی، انح��راف موضوع از جری��ان فتنه، 
پوشاندن حقیقت های تاریخی و کتمان واقعیت ها 

است.
از سوی دیگر مصاحبه روزقبل از انتخابات ۲۲ 
خرداد 88 یکی از س��ران فتنه با نشریه تایم که در 
آن به صراحت به  صراحت از اغتشاشات و تجمعات 
خیابانی در ایام پ��س از انتخابات، حتی در صورت 
پیروزی در انتخابات! و آن هم برای فشار به رهبری 
سخن گفته شده بود بیانگر آن است که موضوع تنها 

یک اختالف ساده در یک مناظره انتخاباتی نبود. 
نشریه تایم در این باره با اشاره به این گفت وگو 
نوش��ت: او مؤکداً ابراز داشت که تجمعات خیابانی 
چش��مگیر هفته ه��ای گذش��ته احتم��االً ماهیت 
ساختار قدرت را به نحوی بنیادین دگرگون خواهد 

ساخت و در واقع این اتفاق با فشار بر رهبر نسبت 
به پذیرش بیشتر افکار عمومی رخ خواهد داد.

این نشریه می افزاید: ما )یعنی تایم( پرسیدیم 
"اگر انتخابات را ببازد، آن وقت چه می ش��ود؟ و او 
پاس��خ داد: تغییر از مدتی قبل آغاز ش��ده اس��ت. 
تنها بخش��ی از ن به پی��روزی در انتخابات مربوط 
می ش��ود و بخش های دیگر ادامه خواهند یافت و 

هیچ عقبگردی در کار نخواهد بود.
در عین ح��ال راه اندازی کمیته صیانت از آرا 
برای ایجاد شبهه و القای دروغ تقلب در انتخابات 
از  چند ماه قبل از برگزاری انتخابات، اعالم نتیجه 
انتخابات چند ساعت قبل از پایان زمان رأی گیری، 
طرح دروغ تقلب در انتخابات بدون ارائه حتی یک 
س��ند توس��ط س��ران فتنه، توهین به مقدسات و 
حمله به هیئت های مذهبی، مخدوش کردن چهره 
نظام در جامعه جهان��ی و صدمه به اموال عمومی 
نشانگر این واقعیت است که این فتنه برای ملتهب 

کردن جامعه برنامه ریزی شدن بود.
همچنی��ن ادام��ه فتنه انگیزی ه��ا ب��ا همراهی 
رسانه های بیگانه و تحریک هواداران تا ۲5 بهمن 89 
و مشابهت سازی جریان فتنه با انقالب های بهار عربی 
و درگیری با نیروی انتظامی و مقابله با نظام موضوعی 

است که فراتر از یک اعتراض انتخاباتی بود.

فریب خوردگی
این کدها و کدهای فراوان دیگر از جمله طرح 
تعمدی احتمال تقل��ب آن هم ماه ها پیش از آغاز 
رقابت های انتخاباتی توس��ط برخی شخصیت های 
مهم حامی فتنه، نش��ان می دهد که حداقل برای 
سران فتنه مسئله فریب خوردگی در میان نبوده و 

آنها آگاهانه وارد شورش پساانتخاباتی شده اند.
آنها هیچ گاه نسبت به اعمال خود اعالم برائت 
نک��رده و بلکه در ه��ر فرصتی که پیش آمده برای 

ادامه این موضوع علیه نظام بهره جسته اند.
از س��وی دیگر اصالح طلبان نیز در جریان دو 
فتنه 78 و 88 نشان داده اند که نه تنها ساده اندیش 
نیس��تند بلکه برای رس��یدن به قدرت و براساس 
توهم��ات خویش، عرصه داخلی کش��ور را میدان 
آش��وب قرار می دهند. آنها ن��ه تنها فریب نخورده 
بودند بلکه این جریان را جدی گرفته و برای قوام 
بیش��تر آن تالش می کردند که اندکی جست وجو 
در البه الی مواضع اصالح طلبان در دوران فتنه به 

راحتی این نکته را روشن می کند.
در عین حال جالب اس��ت که اگر آنها متوجه 
بازی خ��وردن خود در این ماجرا ش��دند چرا این 
موضوع را جریان س��ازی نکرده و به سران فتنه که 
با آنها همراهی می کردند هشدار ندادند. همچنین 
آنها در بس��یار از موارد مرز خود را با س��ران فتنه 

مشخص نکردند.

در نهایت
در نهایت فتنه گران بزرگترین خسارت و ضربه 
لطمه به آبروی نظام را ردند وخون هزاران ش��هید 
را ک��ه ب��ه پای این نظام فدا ش��ده ب��ود را نادیده 
گرفتن��د که از منظر افکار عمومی این امر جنایتی 

بزرگ و نابخشودنی است.
در این میان اصالح طلبان می کوش��ند با ارائه 
تصوی��ری س��یاه و تیره و تار از 8 س��ال ریاس��ت 
جمه��وری احمدی ن��ژاد مس��بب ح��وادث 88 را 
احمدی نژاد معرفی کنند. جریان اصالح طلبی برای 
پنهان کردن مش��کالت، ضعف ه��ا و کم کاری های 
خ��ود نیاز به یک س��یبل دارد. س��یبلی که بتواند 
انتقادها و مطالبات ا را به سمت آن هدایت کرد و 
خود در امان ماند. اما نباید از نظر دور داش��ت که 
مردم در 9 دی 88 به خوبی مقصر را ش��ناختند و 

به خوبی از خجالت 8 ماه  مزاحمتشان درآمدند.

برای برخی که احمدی نژاد را طراح فتنه می دانند

فریب خوردگی یا کتمان حقایق؟

حس��ن روحانی رئیس جمهور 
ن کشورمان که به دعوت رسمی گفتمــــا

رئیس جمه��ور قزاقس��تان به 
آستانه، پایتخت این کش��ور سفر کرده بود، عالوه بر 
ش��رکت در این اجالس با روسای جمهور قزاقستان، 
ترکیه، آذربایجان، ازبکس��تان و ونزوئ��ال نیز دیدار و 
درخصوص مهمترین مس��ائل در رواب��ط دوجانبه و 
مسائل منطقه ای و بین المللی با ایشان گفت وگو کرد.

در پای��ان این اج��الس نیز س��ران و مقامات 
ش��رکت کننده، نشس��تی ویژه به منظور بررس��ی 
وضعی��ت مس��لمانان میانمار برگزار ک��رده و طی 
بیانیه ای بر ضرورت پایان بخشیدن به خشونت ها، 
ارس��ال کمک ه��ای انسان دوس��تانه و همچنی��ن 
رس��یدگی به وضعی��ت آس��یب دیدگان و آوارگان 

میانماری تاکید کردند.

 رکود تمدن اسالمی
از تعصبات قومی و محلی پدید آمد

رئیس جمهور کشورمان گفت: روشن است که 
در ضعف، عقب ماندگی و از هم گس��یختگی جهان 
اسالم، صلح پایدار، توسعه همه جانبه و همگرایی 

مؤثر جهانی ناممکن می شود.
روحانی در اجالس س��ران س��ازمان همکاری 
اس��المی در ح��وزه عل��م و فن��اوری در آس��تانه 
قزاقس��تان اظه��ار ک��رد: همرأی��ی و همراه��ی و 
همکاری ما اعضای جهان بزرگ اس��الم برای ورود 
به جهان توس��عه یافته در واقع تالش��ی مشترک، 
برای س��اختن جهانی به دور از جهل، فقر، جنگ 
و خش��ونت است. وی با اش��اره به اینکه همکاری 
در حوزه علم و فناوری پیش��ران توسعه اقتصادی 
بوده و ریش��ه های گرایش به افراط و تروریس��م را 
می خش��کاند افزود: متاس��فانه ام��روز بحران های 

متعددی جهان اسالم را به چالش کشیده است. 
روحان��ی تاکید کرد: جنایات صهیونیس��ت ها، 
جنای��ات افراطی��ون در میانم��ار، فجایع انس��انی 
گروه های افراطی در س��وریه و عراق، تداوم اقدامات 
نظام��ی دریمن، نی��از به همبس��تگی و اتحاد امت 

اسالمی را، هر زمان دیگر بیشتر کرده است.
وی ب��ا بیان ت��داوم نیافتن دوره ش��کوفایی و 
پیشرفت جامعه اسالمی واقعیت تلخی است خاطر 
نش��ان کرد : تمدن اس��المی از وقتی ب��ه رکود و 
انحطاط دچار ش��د که در دل آن، تعصبات قومی 
و محلی پدید آمد و وحدت و تس��امحی که در آن 
بود از بین رفت. روحانی خاطرنشان کرد: رخوت و 
سستی مس��لمانان در َسده های اخیر، نه تنها آنان 
را از ادامه پیش��رفت بازداشت، بلکه از حفظ آنچه 

خود داشتند نیز بازماندند. 
رئیس جمهورافزود: باید به جای هراس از رشد 
روزافزون علم و فناوری و گریز از آن، قدرت انتخاب 
و انطباق جوامع مس��لمان را باال برد. وی ادامه داد: 
ما کشورهای اسالمی برای اینکه صاحب علم و فن 

شویم باید هم جوامع خود را در درون برای این کار 
توانمند کنیم و هم در منظومة کشورهای اسالمی 

تحرکی نو در این زمینه به وجود آوریم.
وی نخس��تین ق��دم در این زمین��ه را اطالع 
از تج��ارب یکدیگر و بهره مندی از دس��تاوردهای 
ای��ن خان��واده بزرگ اس��المی اس��ت. وی عنوان 
کرد: سیاس��ت ما برآن اس��ت ک��ه علی رغم وجود 
وس��یعترین مناب��ع غنی نفت و گاز در کش��ور، از 
اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی، به س��مت اقتصاد 

مبتنی بر بهره وری و نوآوری حرکت نماییم.
وی ادامه داد: ما آمده ایم که بگوئیم می توانیم و 
باید به نام علم و فناوری و به اتکای دیپلماسی علمی، 
زمینه های مش��ترک برای توانمندی هرچه بیشتر و 
ایجاد ظرفیت های مکمّل در جهان اس��الم را دنبال 
کنیم. روحانی افزود: بیاییم به دور از تفرقه افکنی های 
دشمنان اسالم و قدرت های جنگ طلب عرصه هایی 
نو برای همکاری های علمی و فناورانه و برای نوسازی 

هرچه بیشتر کشورها باز کنیم.

 تاکید روحانی و نظربایف
بر توسعه روابط تهران آستانه

روسای جمهوری اسالمی ایران و قزاقستان بر 
ضرورت توسعه همه جانبه روابط تهران – آستانه ها 
به ویژه در عرصه های اقتصادی، ترانزیت و انرژی و 
نیز تالش مشترک برای بهبود وضعیت بازار نفت، 

تاکید کردند.
روحانی در این دیدار قزاقس��تان را کش��وری 
مهم در منطقه و سازمان همکاری اسالمی دانست 
و اظه��ار داش��ت: روابط تهران و آس��تانه در طول 
۲5 گذش��ته همواره رو به رشد بوده و ما از توسعه 

همکاری ها استقبال می کنیم. 
قزاقستان  رئیس جمهور  نظربایف  نورس��لطان 
نیز با تش��کر از حضور روحانی در اجالس آستانه، 
آن را برای کشورش بس��یار حائز اهمیت توصیف 
کرد و گفت: قزاقس��تان همواره در کنار ایران بوده 
و خواهد بود و امروز بیش از هر زمان دیگری آماده 

توسعه همکاری ها و روابط با ایران است.

تروریسم در مسیر شکست قرار گرفته است
از س��وی دیگر رئیس جمهور گفت: تروریس��م 
در منطقه در مس��یر شکس��ت ق��رار گرفته و برای 
ریش��ه کنی آن باید در کن��ار اقدام��ات اطالعاتی، 
اقتصادی و فرهنگی، همکاری و رایزنی های مشترک 

را بیش از گذشته در دستور کار قرار داد.
روحانی در دیدار »الهام علی اِف« رئیس جمهور 
آذربایج��ان، اهمیت تکمیل پروژه ریلی مش��ترک 

بین دو کشور را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: 
دو طرف باید همکاری های خود را در زمینه انرژی 
و تالش مش��ترک برای بهبود پایدار وضعیت بازار 

نفت، تقویت کنند.
الهام عل��ی اف رئیس جمهور آذربایجان نیز در 
ای��ن دیدار گفت: روابط دو کش��ور در حال حاضر 
در باالترین و دوستانه ترین سطح است. وی افزود: 
باکو عالقمند به ارتقای س��طح روابط و تعامالت با 
ایران در عرصه های مختلف اس��ت. همچنین فعال 
تر کردن و گسترش کریدور شمال – جنوب نیز از 
دیگر موضوعات مشترک مورد عالقه طرفین است 
ک��ه تالش داریم به لحاظ جغرافیایی نیز حوزه آن 
را به کش��ورهای گرجس��تان و اوکراین و فراتر از 
آن توس��عه دهیم. علی اف تصریح کرد: آذربایجان 
تروریس��م را تهدید مشترک برای همه کشورهای 
منطق��ه می داند و عالقمند به همکاری بیش��تر و 
موثرتر با ایران در مبارزه با این پدیده شوم است.

ایران نزدیکترین مسیر دستیابی ازبکستان 
به خلیج فارس

در همین ح��ال رئیس جمهور با اس��تقبال از 
توس��عه روابط تهران و تاش��کند در همه عرصه ها 
بویژه تج��اری و اقتصادی تصریح کرد: هیچ مانعی 
در مسیر توس��عه روابط جمهوری اسالمی ایران با 

ازبکستان وجود ندارد.
روحان��ی در دی��دار ش��وکت می��ر ضیای��ف 
رئیس جمهور ازبکس��تان دیدار مقام های ارش��د دو 
کشور را بیانگر اراده مستحکم دو دولت برای روابط 
نزدیکتر و گس��ترده تر دانس��ت. وی اظهار داشت: 
ما از حضور و فعالیت کارآفرینان و س��رمایه گذاران 
ازبکستانی در ایران و متقابال از حضور سرمایه گذاران 

ایرانی در ازبکستان استقبال می کنیم.
روحانی با اش��اره به برنامه گس��ترده ترانزیتی 
و جاده ای و ریل��ی ایران اظهارداش��ت: جمهوری 
اسالمی ایران می تواند نزدیکترین مسیر دستیابی 
بازرگان��ان ازبکس��تانی به خلیج ف��ارس و آب های 
آزاد باش��د. وی ادامه تس��ریع در تقویت ارتباطات 
بانک��ی میان دو کش��وررا ض��روری خواند و گفت: 
امروز افراطی گری و تروریسم کل منطقه را تهدید 
می کند و ما آماده همکاری با کش��ورهای آسیای 

مرکزی در مبارزه با تروریسم هستیم.
رئیس جمهور ازبکستان نیز این دیدار تاکید کرد 
که تاشکند آماده است روابط خود را با تهران در همه 

حوزه های مورد عالقه، بیش از پیش توسعه دهد.
شوکت میر ضیایف، حمل ونقل را از زمینه های 
مهم همکاری دو کشور ذکر کرد و گفت: تاشکند برای 

کریدور چهارجانبه ای که از طریق آن به خلیج فارس و 
سایر نقاط جهان متصل می شود، اهمیت زیادی قائل 
است. وی همچنین خواهان توسعه همکاری های دو 
کش��ور در حوزه های دانش��گاهی، انرژی و مبارزه با 

تروریسم و افراطی گری شد.

تاکید بر توسعه روابط تهران کاراکاس
در دیدار رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور 
ونزوئال بر توسعه روابط تهران کاراکاس و برگزاری 

کمیسیون مشترک تاکید شد.
حس��ن وح��دت و توس��عه هم��کاری می��ان 
کش��ورهای مس��تقل را مهم خواند و با اش��اره به 
تالش های آمریکا ب��رای تفرقه افکنی و مداخله در 
ام��ور داخلی کش��ورها گفت: تردی��دی نداریم که 
ش��یوه های جدید دول��ت آمریکا ب��رای بلندمدت 
نمی توان��د تداوم یاب��د. وی همچنی��ن به موضوع 
معض��ل تروریس��م در عرصه جهانی اش��اره کرد و 
گفت: خوش��بختانه کش��ورهای در ح��ال مبارزه 
ب��ا تروریس��م در منطقه، دس��تاوردهای ارزنده ای 
داش��ته اند ب��ه ط��وری که اکن��ون ش��رایط برای 
تروریست ها در عراق و سوریه بسیار وخیم است. 

روحانی روابط ایران و ونزوئال را نیز روابطی رو 
به توسعه خواند و اظهارداشت: تشکیل کمیسیون 
مش��ترک اقتصادی دو کشور، گامی مهم در جهت 

تقویت همکاری های مشترک است.
"نیکالس م��ادورو" نیز در این دی��دار خواهان 
توس��عه و تعمی��ق بی��ش از پیش رواب��ط تهران - 
کاراکاس ش��د و گفت: تشکیل کمیسیون مشترک 
زمینه مناس��بی را برای بررسی فرصتهای جدید در 
تقویت همکاریهای ایران و ونزوئال ایجاد خواهد کرد. 
وی همچنین به موض��وع رایزنی ها برای ثبات بازار 
نفت اشاره کرد و افزود: ما در تالش هستیم تا برای 
رس��اندن بهای نفت به رقمی مناسب، نشستی را تا 
پایان سال جاری میالدی با حضورسران کشورهای 

عضو اوپک و غیراوپک برگزار کنیم.

 تروریسم و میانمار
محور گفت وگوی روحانی و اردوغان

روس��ای جمهوری اس��المی ایران و جمهوری 
ترکیه، با تاکید بر اراده دو کشور بر توسعه و تعمیق 
همکاری های مشترک در همه حوزه ها، تاکید کردند 

که در مسیر این روابط هیچ مانعی وجود ندارد.
روحانی در دیدار رجب طی��ب اردوغان گفت: 
باید در روابط ایران و ترکیه بویژه در حوزه اقتصادی 
با توجه ب��ه توانمندی های دو کش��ور، یک جهش 
ایجاد کرد. وی روابط دو کشور را در بهترین وضعیت 

س��ال های اخیر توصیف کرد و گفت: پس از اجرای 
برجام و عبور از تحریم ها، زمینه برای تحرکی جدید 

در روابط دو کشور فراهم شده است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه حل مشکالت و 
تسهیل همکاری های بانکی پایه مهمی در گسترش 
روابط و همکاری های دو کش��ور برای رس��یدن به 
ه��دف 30 میلیارد تجارت س��الیانه اس��ت، اظهار 
امیدواری کرد تا با سفر آتی رئیس جمهور ترکیه به 
کش��ورمان و تشکیل شورایعالی همکاری راهبردی 
دو کشور، شاهد تحرک بیشتر در روابط دوجانبه و 
همکاری های دو کشور در مسائل منطقه ای باشیم.

رئیس جمهور گفت: ایران و ترکیه دو کش��ور 
ب��زرگ و تاثیرگذار در مس��ائل منطقه هس��تند و 
همکاری های گسترده آنان در عرصه های مختلف 
از جمله مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات در منطقه 

بسیار موثر بوده است.
روحانی با اش��اره به اینکه تروریسم در منطقه 
در مس��یر شکس��ت قرار دارد، اظهار داشت: البته 
راه طوالنی تا ریشه کن شدن تروریسم باقی مانده 
که امیدوارم با توجه به اش��تراک نظر دو کشور در 
مبارزه با افراطی گری و خشونت، ایران و ترکیه در 

این مسیر نیز همکاری های خوبی داشته باشند.
رئیس جمهور تصریح کرد: هرگونه تغییر در مرزها 
به معنی ش��روع تنش های بزرگ و به ضرر ملت های 
منطقه خواهد بود. وی در ادامه با اش��اره به وضعیت 
غمبار مس��لمانان میانمار تاکید کرد: توقف س��ریع 
خش��ونت ها و جنای��ت علیه مس��لمانان روهینگیا و 
رسیدگی فوری به وضعیت آسیب دیدگان و پناهندگان 

باید هدف جمعی سران کشورهای اسالمی باشد.
رجب طیب اردوغان نی��ز در این دیدار با ابراز 
خش��نودی از رواب��ط بس��یار نزدیک کش��ورش با 
جمهوری اسالمی ایران گفت: دو کشور برنامه های 
متعددی برای توسعه روابط در زمینه های مختلف 
دارن��د. وی اقتص��اد دو کش��ور را مکم��ل یکدیگر 
توصی��ف و اضافه کرد: بانکهای دو کش��ور به ویژه 
بانکه��ای مرک��زی بای��د موانع گس��ترش روابط و 
تعامالت بانکی به عنوان بس��تر گسترش تعامالت 

اقتصادی را هر چه سریع تر برطرف کنند.
اردوغان در بخش دیگری از س��خنانش اتحاد 
ایران و ترکیه در زمینه مبارزه با تروریسم را بسیار 
مه��م دانس��ت و تصریح کرد: ته��ران و آنکارا باید 

قدمهای مشترکی در این زمینه بردارند.
اردوغ��ان ای��ران و ترکیه را کش��ورهای بزرگ 
منطقه دانس��ت و با تاکید ب��ر اینکه همکاری های 
دو کشور در هر زمینه ای سازنده است، گفت: حفظ 
تمامیت ارضی کشورهای منطقه بسیار مهم است.

رئیس جمهور ترکیه با ارائه توضیحاتی درباره 
کمک های کشورش به مسلمانان در میانمار اظهار 
داش��ت: می توانیم با ایران در ای��ن زمینه اقدامات 
مشترکی داشته باشیم و باید به مسئوالن میانمار 

برای توقف فوری خشونت ها هشدار جدی دهیم.

روحانی:

همگرایی موثر جهانی با عقب ماندگی جهان اسالم ناممکن است

دبی��ر کل ح��زب مؤتلف��ه گف��ت: تبرئ��ه 
ب ا حــــز نجومی بگیران و شکایت طلبکارانه آنان به ا

دیوان عالی کشور، نش��ان می دهد دیوان 
محاسبات به وظیفه خود درباره نجومی بگیران عمل نمی کند.

ب��ه گزارش تس��نیم، محمدنبی حبیبی در پایان نشس��ت 
دبیران با اش��اره به تبرئه نجومی بگیران و ش��کایت طلبکارانه 
آنان به دیوان عالی کش��ور گفت: دیوان محاس��بات به وظیفه 

خود در مورد حقوق بگیران نجومی عمل نمی کند.
وی اف��زود: مطاب��ق م��اده اول قانون ش��رح وظایف دیوان 
محاسبات این نهاد مسئول صیانت از بیت المال است اما متأسفانه 

گزارش شفافی در مورد حقوق های نجومی ارائه نمی دهد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی با اشاره به فرمایشات مقام 
معظم رهبری در مورد حقوق های نجومی اظهار داش��ت: قرار 
بود طبق حکم حکومتی رهبر معظم انقالب کسانی که دراخذ 
حقوق ه��ای نجومی و نامش��روع بی قانونی کردن��د، مجازات و 
برکنار شوند. قرار بود به مردم بگویند در این باره چه کرده اند 

اما تا کنون حتی یک نجومی بگیر محکوم و بر کنار نشده است 
و به مردم هم دقیقاً نگفته اند در این باره چه کرده اند.

حبیبی با اش��اره به اطالعیه روابط عمومی دیوان محاسبات 
مبنی بر اینکه دیوان محاس��بات نجومی بگی��ران را مجاب کرده 
حقوق های غیرقانونی را به خزانه برگرداند و مبالغی هم برگرداندند 

تصریح کرد: قرار بود نجومی بگیران مجازات شوند نه مجاب!
وی در ادامه از نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواست 

موضوع را بطور ویژه پیگیری کنند.
دبی��رکل حزب مؤتلفه اس��المی با اظهار تأس��ف از اینکه 
برخ��ی مقامات ایرانی گفته اند اگر آمریکا از برجام خارج ش��د 
ایران خارج نمی ش��ود، تصریح کرد: آقایان باید مشخص کنند 
از برجام چه مانده است که همچنان آن را یک قرارداد مقدس 
می دانند. کمتر از دو ماه دیگر موعد تحریم های جدید که بدتر 
از تحریم های گذش��ته است فرا می رسد، در صورتی که هدف 
برجام برداشتن تحریم ها بود. پس چه چیزی از برجام می ماند 

که آقایان همچنان به آن پایبندند؟!

حبیبی:

نجومی بگیران طلبکارانه به دیوان عالی کشور شکایت کردند
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اس��المی 

گفت: کش��ورهای مسلمان با قطع روابط دیـــــدگاه
دیپلماتی��ک، تج��اری و بازرگانی خود با 
دول��ت میانمار، مراتب هم��دردی و حمایت قاطع خویش را از 

مردم مظلوم، بی پناه و بی دفاع روهینگیا به عمل آورند.
ب��ه گزارش فارس، پیرو جنای��ات اخیر دولت میانمار علیه 

مسلمانان روهینگیا، علی اکبر والیتی بیانیه ای صادر کرد.
در ای��ن بیانی��ه آم��ده اس��ت: در روزهای اخی��ر در برابر 
دی��دگان جهانیان، مردمان مظلوم و محروم در جنوب ش��رقی 
آس��یا، تنها به جرم مس��لمان بودن مورد شدیدترین ظلم ها و 

بی رحمانه ترین رفتارها قرار گرفته اند. 
والیت��ی ب��ا بیان اینکه، این توطئه ش��وم و س��ازمان یافته 
صهیونیزم بین الملل، نسل کش��ی مس��لمانان، س��رکوب و کوچ 
اجباری، پاکس��ازی قومی و نژادی، کشتار و بی ثباتی منطقه ای 
را به دنبال دارد تصریح کرد: درک صحیح از این توطئه حساب 
ش��ده، مس��ئولیت همه نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل، 

س��ازمان دیده بان حقوق بش��ر، س��ازمان کنفرانس اسالمی و 
دولت ه��ای دیگر را بیش از پیش س��نگین می کند. اینجانب از 
کلیه شخصیت ها، نخبگان، گروه ها، احزاب، جریان ها و دولت های 
جهان اسالم و همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد، سازمان 
کنفرانس اسالمی و سازمان دیدبان حقوق بشر می خواهم که با 
ب��ه کارگیری کلیه توانمندی ها، ابزارهای دیپلماس��ی عمومی و 
دولتی با فش��ار بر دولت میانمار از خسارات و جنایات بیشتر بر 
مسلمانان روهینگیا جلوگیری به عمل آورند و با اعزام هیئت های 
حقیقت یاب نسبت به رسیدگی فوری به وضع موجود این مردم 
مظلوم و ارسال کمک های انسان دوستانه و سازمان دهی مطلوب 

به آوارگان، التیامی برای تسکین آالم آنان گردد.
در این بیانه تصریح ش��ده اس��ت : در صورت عدم همکاری 
دولت میانمار با طرح موضوع جنایات آنان در ش��ورای امنیت و 
برگزاری جلسه فوق العاده سازمان کنفرانس اسالمی و قطع روابط 
کشورهای مسلمان با دولت میانمار، مراتب همدردی و حمایت 

قاطع خویش را از مردم بی دفاع روهینگیا به عمل آورند.

والیتی:

کشورهای مسلمان از قطع روابط دیپلماتیک با میانمار حمایت کنند 


