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غفلت کشور های اسالمی
از بحران میانمار
مسلمانان روهینگیا در میانمار از دهه  40میالدی
تحت ســرکوب شــدید نظامیان و دولت های متعدد
بر ســرکار آمــده در این کشــور بــوده اند .بــا این که
گفته می شود تمایالت اســتقالل طلبانه این اقلیت
مســلمان که اصوال میانمار آن ها را بنگالدشــی می
داند ،نقش مهمی در سرکوب آنان داشته است ،اما
واقعیت این است که این سرکوب حتی پس از اخراج
بخش بزرگی از روهینگیایی ها در اواخر دهه  80از
میانمار ادامه یافت.با این که در سال  2011نشانه
های دولت مدنی در این کشــور ظاهر شد اما باز هم
نظامیان افراد صاحب قدرت در این کشور هستند و
همه این خشونت ها در حالی رخ می دهد که دولت
امروز میانماربه رهبر آنگ ســان ســو چــی اداره می
شــود .ســوچی که خود از قربانیان کودتــای ارتش
برمه بوده است و به واسطه مبارزه با کودتا جایزه صلح
نوبل هم گرفت –نوبلی که اکنون از آن خون می چکد
 نه تنها هیچ ابراز تاسفی بابت کشتار و پاک سازینژادی مردم روهینگیا نکرده اســت ،بلکه با حمایت
صریح از این جنایات  ،آن را نتیجه اعمال تروریستی
دانسته است.
در این بین،جدا از حمایت های بی شــائبه بسیاری
از مســلمانان از مظلومیت مردم میانمــار و تاکید بر
پیگیری های سیاسی و اقتصادی برای کمک به این
مردم ستم دیده  ،رســانه ها و مراکز وابسته به سلفیه
و وهابیت در کشــورهای عربی و غیر عربی به طرزی
عجیب به شدت بر حمایت از روهینگیایی ها تمرکز
کرده اند مســئله ای که بــا رویکرد کلی ایــن مراکز
همخوان نیســت  .این موضوع یادآور ســرازیر شدن
هزاران شــهروند عرب با گرایش وهابی به چچن در
دهه نود و بوسنی و تغییر ذائقه مذهبی مسلمانان آن
مناطق است.سلفی ها عالوه بر تمرکز بر فرقه گرایی
و جلــوه دادن ایــن جنگ به عنــوان جنگــی بودایی
– اســامی و دعوت کردن بــه جهاد ،بــرای تحریک
بیشتر ،شیعیان میانمار را اقلیتی خارج از این بحران
وحتیهمدستبادولتمعرفیمیکنند.فشاربیش
از حد و غیر انسانی بر روهینگیایی ها ،سرکوب آنان و
تشکیلگروههایمسلحمقاومت،تمرکزجالبتوجه
ســلفی ها بر دعوت به کمک به مسلمانان این کشور
می تواند میانمار را به زمینی بکر برای تروریست های
افراط گرا تبدیل کند .این موضــوع عالوه بر این که
جنوب شرق آســیا را وارد چرخه جدیدی از ناآرامی
هــا خواهــد کــرد ،بهانــه ای برای ســرکوب بیشــتر
مسلمانان روهینگیا به ارتش می دهد .عالوه بر این
که اگر افــراط گرایان تصمیم به حضــور جدی در آن
جا بگیرند؛ آن هم در نبود یک اجماع اسالمی برای
متوقف کردن ســرکوب ها و ایجاد فشــار سیاســی و
اقتصادی بر دولت میانمار خطر استقبال این اقلیت
مسلمان از مبارزان تندرو و کاشتن بذر افکار افراط
گرایــی در میان ایــن اقلیت مظلوم محتمل اســت .
آن چه جلــب توجه مــی نماید این اســت عربســتان
ســعودی دومین کشــور جهان پس از میانمار است
که بیشــترین جمعیت مســلمانان روهینگیــا در آن
زندگی مــی کنند.نیم میلیــون روهینگیایی از دهه
چهل میــادی تاکنــون در ایــن کشــور زندگی می
کننــد .دولــت عربســتان تا ســال  2015بــه نیمی
از آن هــا اقامت داده بــود و نیمــی دیگر نیز از ســال
 2015تاکنون اقامت گرفتــه اند.عمال نیم میلیون
روهینگیایی مورد ظلم و ســتم و آواره مــورد الطاف
رژیم ســعودی قرار گرفته انــد و بیش از نیــم قرن در
فضای فکری و فرهنگی این کشور زیست می کنند.
ظهور حرکت های مقاومت علیه دولت میانمار با این
که پاسخی طبیعی به ظلم و ستم ارتش و دولت خانم
سوچیاستامامعلومنیستنقشکشورهایحامی
افراط گرایی در پشتیبانی احتمالی از هر یک از این
گروه ها چیست.این روزها صفحات توییتر سعودی
ها حمایت هــای فراوانــی ازفرمانــده یکــی از گروه
های شبه نظامی تأسیس شده در میانمار به رهبری
فردی به نام عطاء ا ...ابوعمار الجنونی داشــته اند.
حرکتی که به گفتــه اعضای آن برای مبارزه با ســتم
ارتش میانمار علیه مســلمانان تأســیس شده است
اما هنوز پشــتیبانی از آن هــا جای پرســش دارد.آیا
می توان انتظار داشت عالوه بر پررنگ شدن اسالم
ســعودی در الیه هــای اجتماعی روهینگیــا ،افراط
گرایی با نام جهاد و با حمایت ســلفی های سعودی
در میانمار شکل بگیرد؟در حضور گروه های تندرو و
تکفیری در کشور بنگالدش همسایه غربی میانمار و
جایی که ده ها هزار آواره مسلمان میانماری در آن جا
حضور دارند تردیدی نیست .جماعت اسالمی بزرگ
ترین گروه تندرویی است که از سال ها قبل تاکنون
در این کشــور مسلمان فعالیت داشــته است ،عالوه
بر اینکه انفجارهای فروردین امســال در بنگالدش
که مســئولیت آن توســط داعش پذیرفته شد نشان
می دهد افــراط گرایی تکفیری تا مرزهای ســومین
کشور بزرگ مســلمان با کشوری که مســلمانان آن
تحت ظلم و تجاوز هستند رسیده است و همین زنگ
خطری برای سوء اســتفاده افراط گرایان از حوادث
تلخ میانمار است.بی تردید عدم ایفای نقش جدی و
عملی کشورهای اسالمی می تواند گروه های تندرو
و حامیان آن ها را به بازیگرانی مقبــول در میان این
اقلیت تبدیل کند .فشار کشــورهای مسلمان برای
ارسال نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به مناطق
بحرانی در اســتان راخین میانمار و فشــار سیاســی
و اقتصــادی عملی بر دولت این کشــور بــرای توقف
این بحران باید هر چه ســریع تر انجام شــود چرا که
در نخســتین روزهای بحران اخیر ،سخن از فشار بر
دولت برای متوقــف کــردن جنایات بود امــا اکنون
در برخــی کشــورهای مســلمان ســخن از ضرورت
مسلح کردن اقلیت مسلمان اســت .شاید پس از آن
گروه های تندرو بــرای نجات جان مســلمانان وارد
عمل شــوند که این نقش و مســئولیت مســلمانان و
کشــورهای اســامی را برای مقابله با این فاجعه دو
چندان می سازد.

تخصیص 98میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل باند دوم محور
بجنورد -گلستان
در دیدار استاندار خراســان شمالی با رئیس ســازمان برنامه
و بودجه کشــور ۹۸۰ ،میلیارد ریال اعتبار بــرای تکمیل باند
دوم جاده بجنــورد به جنگل گلســتان تخصیص یافــت تا این
محور مهم و پر تردد ،با شــتاب و ســرعت بیشــتری به جاده ای
امن و ایمن تبدیل شــود .بــه گــزارش اداره کل روابط عمومی
استانداری خراسان شمالی ،دیدار و گفت و گوی روز دوشنبه
استاندار خراسان شــمالی در تهران با معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان برنامه و بودجه ،با هدف گره گشایی از وضعیت
کنونی این پروژه زیربنایی انجام شــد .محمدرضا صالحی در
این نشست با تشریح شرایط حاکم بر این پروژه عظیم عمرانی
و اهمیت تامین به موقع اعتبارات مصوب ،خواستار آن شد که
اینبودجهدراسرعوقتتخصیصیابد.ویدرتوضیحاتخود
با ارائه گزارشــی از روند اجرایی پروژه ب ه خصوص در شش ماه
اخیر و یادآوری آمار باالی تردد خودروهای ســبک و سنگین،
واقع شــدن آن در مســیر دسترســی به اســتان های شمالی و
مشهدالرضا(ع)وعبورساالنهمیلیونهانفرازاینمحورحیاتی

درشمالشرقکشورراگوشزدکرد.اینگزارشحاکیاست،
محمدباقرنوبختنیزپسازاستماعگزارشمقامعالیدولت
تدبیر و امید در خراسان شــمالی و صحه گذاشتن بر ضرورت
تکمیل ســریع تر این پروژه ،موافقت خود را با تخصیص ۹۸۰
میلیارد ریال اعتبار مصوب آن اعالم کرد .طرح دو بانده کردن
جادهارتباطیبجنوردبهگلستانبهطول ۱۴۰کیلومتر،اواخر
دولتهشتمکلیدخوردامادر ۸سالپسازآنبهکندیپیش
رفت .از سال ۹۲با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با وجود
افت شــدید درآمدهای ارزی دولت ،این پروژه جزو طرح های
اولویت دار توســعه ای اســتان قرار گرفت .اواخر سال گذشته
بودکه ۵۵کیلومترازاینمحورزیربارترافیکیرفت،امادرماه
های اخیر به دلیــل تنگناهای بودجــه ای دولت و ضعف مالی
پیمانکاران ،تکمیل پروژه از شتاب الزم برخوردار نبوده است.
اکنون با تزریق اعتبارات جدید ،تحقــق وعده دولت و نماینده
عالی آن در خراســان شــمالی مبنی بر امن و ایمن شــدن این
محورمواصالتی،سهلتروسریعترشدهاستتابهزودیعموم

مسافرانوزائرانبتوانندباآسودگیخاطربیشتریازاینمسیر
پرجاذبه تردد کنند .الزم به ذکر اســت یکی از پــروژه هایی که
روزنامههای«خراسان»و«خراسانشمالی»بیشترینگزارش
ها را درباره آن منتشــر کرده ،پــروژه چهار بانده کــردن محور
بجنورد -گلستان بوده است .از آن جا که محور یاد شده بستر
حوادث و قربانگاه مسافران شده است لقب «جاده مرگ» را از
رسانه ها گرفته است .به این دلیل ،اقدام استاندار و تخصیص
اعتبار از سوی دولت برای این محور ،اقدامی کارساز با هدف
توسعهاستولذاروزنامه«خراسان»ازاستاندارودولتمتشکر
است .واقعیت این است که یکی از عوامل مهم توسعه استان،
محور بجنورد -گلستان است و تا پروژه این محور کامل نشود
اقدامات دیگر توسعه ،زیاد جوابگو نخواهد بود ،لذا هر قدمی
کهبرایاینمحوربرداشتهشود،قدمبلندیبرایتوسعهاستان
استوبههرمیزانکهاینپروژهباتأخیرمواجهشودپروژههای
دیگرتوسعهازرشدکافیبرخوردارنخواهدبود.باشدکهروزی
نام«جادهمرگ»به«جادهحیات»تغییریابد.بازهممتشکریم.

نوبخت  :آمریکا بازنده اصلی اقدام احتمالی خود در خروج از برجام خواهد بود

در سطح مدیران عالی استان ها تغییراتی در حال انجام است
هادی محمدی – سخنگوی دولت در واکنش به صحبتهای
اخیر علــی اکبر صالحــی در خصوص ایــن که گفته اســت اگر
آمریکا از برجام کنار بکشــد ایران با ســایر طرف هــا ادامه می
دهد  ،یادآور شــد :برجام یک قــرارداد بینالمللــی بین ایران
و شــش کشــور دیگر اســت که آمریکا یکی از آن هاســت .االن
فضای بینالمللی و حقوقی تغییر کرده و ما از ســوی ســازمان
ملل وشورای امنیت شاهد لغو تحریمها هستیم .غیر از آمریکا
اراده بقیه را برای همکاری کامال مشاهده می کنیم و کشوری
کــه بخواهد از ایــن قــرارداد بینالمللــی خارج شــود خودش
ایزوله خواهد شد .وی تصریح کرد  :ما در راستای تامین منافع
ملیمانبهترینتصمیمرامیگیریموفقطازیکمرجعتصمیم
گرفته نمی شود بلکه نهادهای مختلف نقش خواهند داشت.
بازنده اقــدام احتمالی آمریکا خــود آمریکا خواهــد بود .آقای
صالحی هم یک مسئول باتجربه و مطلع هستند و مطالبی که
می گویند قابل اعتنا و دقیق اســت .باید این حق را برای آقای
صالحی به عنوان یک فرد مطلع قائل شویم که حرف سنجیده
می زند اما موضع رسمی دولت تعریف شده است و آن چه دولت
تصمیم می گیرد را ســخنگو اعالم می کند .ســخنگوی دولت
همچنین در واکنش به اظهارات اخیر آمانو تصریح کرد :جای
هیچ تردیدی نیست که جمهوری اسالمی ایران پایبند پیمان
مرتبط با برجام بوده و این بحثها منتفی است و معلوم هم شد
که حرف های دولتمردان آمریکایی بیپایه و غیرحقوقی بوده
است .بهگزارشخراسان،محمدباقرنوبختدرنشستخبری
هفتگی خود با رســانه ها درباره تغییرات احتمالی استانداران
خاطر نشان کرد  :همان طور که حداقل 50درصد کابینه تغییر
کرددرسطحمدیرانعالیاستانهاهمتغییراتیدرحالانجام
اســت امــکان دارد از زحمات تعــدادی از اســتانداران و مدیران
قدردانیکنیموبرخیازاستانداراننیزجابهجاوبهاستانهای
دیگر بروند و برخی دیگر نیز که ُحسن عملکردشان ثابت شده،
دراستانهایدیگرمشغولمیشوندوتعدادیاستاندارجدید
نیز مشغول به کار خواهند شد .وی با بیان این که نباید وضعیت
اســتان ها را معلق نگــه داریم ،گفــت :دولت وقت زیــادی برای

بررسیتغییراتنداردوفکرمیکنمهفتهآیندهبتوانمگزارشی
ازتغییراتاستانهایمختلفراارائهکنم.
▪ارتش و دولت میانمار مسئول کشتار مسلمانان

معاونرئیسجمهوربااظهارتاسفازاتفاقاتمیانمارتاکیدکرد:
دربارهاینرخدادغمانگیزوضدانسانی،مادولتوارتشمیانمار
را مسئول کشــتارها و قتلعام ها می دانیم .فراتر از آن چه که در
توانمان باشــد انجام می دهیم و آقای روحانی هم در ســفر اخیر
خودبرایکمکبهآسیبدیدگانفعالیتهاییداشت.ماازهمه
اهرمهایدیپلماتیکفراترازاظهارتالمومحکومیتبرایکمک
بهحلایناتفاقغیرانسانیاستفادهخواهیمکرد.رئیسسازمان
برنامه و بودجه کشور همچنین با بیان این که توانستیم تاکنون
 ۱۷هزار و ۹۰۰میلیارد تومان به واحدهای کوچک و متوســط
تسهیالتارائهکنیم،اظهارداشت:برایطرحهایعمرانینیز
 ۳۷هزارو ۵۰۰میلیاردتومانپیشبینیکردهبودیمکهاینرقم
به ۴۲هزار میلیــارد تومان افزایش یافــت .وی در بخش دیگری
از صحبت های خود با ارائه آماری از عملکرد دولت خاطر نشان
کرد :طبق گــزارش مرکز آمار بــرای بهار 96رشــد اقتصادی با
نفت 6.5درصدوبدوننفت 7درصدورشدسرمایهگذاری7.1
درصد بوده همچنین رشد گروه کشاورزی 3.1درصد  ،صنعت
( 4.9ساختمان )7.1درصد و خدمات  8.8درصد بوده است.
نوبختافزود:تا 21شهریور 8، 96میلیون و 854هزارتنگندم
به ارزش 11هزار و 571میلیارد تومان از کشاورزان خریداری
شدهکه 7هزارو 790میلیاردتومانآنپرداختشدهو 3هزارو
 781میلیارددردستپرداختاست.
▪اشتغال  703هزار نفر در بهار 96

رئیس ســازمان برنامه و بودجه در پاســخ بــه این ســوال که چرا
آمارهایدادهشدهدرسفرهمردمدیدهنمیشود،تاکیدکرد:این
هاآمارهایرسمیکشوروقابلمشاهدهاست.دربهارامسالاز
 920هزارنیرویجدیدیکهواردبازارکارشدند 703هزارنفر
مشغولبهکارشدندکهاینآثارسرمایهگذاریهاوتالشهاست.

رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور مطرح کرد:

 19هزار کالس درس؛ فاصله سیستان و بلوچستان با استانداردها

ذوالفقاری – فاصله فضای آموزشــی سیستان و بلوچستان با
استانداردها 19هزار کالس درس است .به گزارش «سیستان
و بلوچستان» رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
کشــور روز گذشــته در شــورای آموزش و پرورش اســتان که با
حضورنمایندهولیفقیهدراستان،امامجمعهمسجدمکیاهل
سنت زاهدان ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،مدیرکل
آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی ،توســعه و تجهیز مدارس
در اردوگاه فاطمة الزهرا (س) زاهدان برگزار شد گفت :سرانه
فضای آموزشی در سیستان و بلوچستان به ازای هر دانش آموز
3/26مترمربع اســت ،در حالی که میانگین کشوری5/17
است بنابراین برای رسیدن به این میانگین حدود یک میلیون
مترمربــع کالس معــادل  7هــزارکالس بایــد ســاخته شــود.
«محمــد تقی نظرپــور» افــزود :اعتبار مــورد نیاز برای ســاخت
این تعــداد کالس بیش از هزار و 293میلیارد تومان اســت اما
استانداردهای قابل قبول فضای آموزشی  8/39مترمربع به
ازای هر نفر دانش آموز اســت که برای رســیدن بــه این عدد دو
میلیون و  800هزار مترمربع فضای آموزشی معادل  19هزار
کالس درس نیاز است .وی با بیان این که تا پایان برنامه ششم
توسعه می توان به لحاظ فضای آموزشــی به وضعیت مناسبی

دست یافت اظهار کرد :در سیستان و بلوچستان تعداد موالید
باالســت که با توجه به این موضوع برای رســیدن به استاندارد
فضای آموزشی عزم ملی مورد نیاز است و برای این استان باید
تالش ویژه ای داشــته باشــیم که نیاز به همــکاری همه جانبه
اســت .وی بیان کرد :به این منظور باید اعتبارات ملی دریافت
و اگر اعتبارات استانی کم اســت برای افزایش آن تالش شود.
در اســتان های دیگر تا  25درصد اعتبارات استانی به آموزش
و پرورش اختصاص پیدا کرده اســت در حالی که در سیســتان
و بلوچســتان این رقم  10تا  16درصد اســت .وی بــا بیان این
که اگر اعتقاد بر توسعه سیستان و بلوچســتان است با توجه به
آموزش و پرورش توسعه استان امکان پذیر می شود خاطرنشان
کرد :فضاهایی که ســاخته می شــود می تواند به عنوان کمک
کار معلم نقش آفرینی کند چرا که تأثیر فضا در یادگیری دانش
آموزان موثــر اســت .وی تصریــح کرد :دانــش آموز خــاق در
فضای غیرخالقانه معماری پرورش نمی یابد بلکه باید فضای
معماری آموزشــی هم خالق باشــد ،از طرفی اگر می خواهیم
به دانش آموز ،آموزش دهیم که در نگهداری فضای آموزشــی
خود مشارکت داشته باشــد باید قابلیت فضای آموزشی به آن
حد برســد که امکان مشــارکت برای دانش آموز فراهم شــود.

▪نمی توانیم استقالل را فدای آزادی و آزادی را فدای
استقالل کنیم

وی درباره احتمال ایجاد محدودیت برای شبکه های اجتماعی
ازسویبرخینهادهاورویکرددولتدراینمورداظهارکرد:این
کهباچهنیاتیافراددرپارهایازمواردمطالبیرامیگویندشاید
وجههخیرخواهانهدارد.دولتاستفادهازاینفضاهارادرراستای
حقوقشهروندیمیداندوازهیچاقدامیکهفضایآزادیمردم
رامحدودکندحمایتنمیکند.مانمیتوانیماستقاللرافدای
آزادیوآزادیرافدایاستقاللکنیمپسدولتازحقوقواقعی
مردمدردسترسیبهاینفضاهاحمایتمیکند.
▪با کالنتری مدارا کنید

نوبخت در ادامه درباره اظهارنظر رئیس ســازمان محیط زیست
و انتقادهای صورت گرفته نسبت به اظهارات وی و این که گفته
می شــود اظهاراتــش موجب تذکر رئیس جمهور شــده اســت،
گفت :آقای کالنتری فرد باهوش و محترمی هســتند ،صراحت
لهجه دارند ،انتظار نداشته باشیم همه پاسخ های استاندارد به
کار ببرند ،با او به خاطر دانش و تجربه وافرش مدارا کنید اما این
که گفته شده رئیس جمهور از ایشان ُمکدر است ،چنین چیزی
نیستومناینموضوعرانشنیدهام.
▪آمادگی برای واگذاری توزیع یارانه ها به کمیته امداد

وی درباره پیشــنهاد رئیس کمیته امداد برای واگذاری تقســیم
یارانههابهکمیتهامدادوسازمانبهزیستینیزاظهارکرد:آقای
فتاحانسانسلیمالنفسیاستوماآمادگیواگذاریتوزیعیارانه
هارابهکمیتهامدادداریمامابایداولآییننامهچگونگیاجرای
تبصره 14بودجهسال 96مربوطبهیارانههادردولتنوشتهشود
وزمانیکهاینآییننامهنگاشتهشدتوزیعیارانههابهبهزیستیو
کمیتهامدادواگذارمیشود.نوبختدرپاسخبهخراساندرباره
انتصاب فردی به عنوان معاون اجرایی نیز خاطر نشان کرد :در
جلسات بعدی در این زمینه صحبت می کنم .شاید تا جلسه بعد
احتیاجیبهپاسخگویینباشدواینسوالنیزحلشود.

وی تصریح کــرد :اگر هدف ،تحصیل دانش آمــوزان در مقاطع
باالتر باشد قدم اول ایجاد بســتر الزم یا احداث مدارس است.
بنابرایــن باید بهتریــن فضاهای آموزشــی کشــور در مدارس،
دانشــگاه ها ،حوزه های علمیه و مراکز علمی کشــور باشد .به
گفته وی خیران از ابتدای پیروزی انقالب تا پایان سال گذشته،
 20درصد فضاهای آموزشی معادل107هزار کالس درس را
ساختهاند.امسالهمحدود 50درصدفضایآموزشوپرورش
توسطخیراندرحالساختاستوفقط 48مدرسهماندگاردر
کشور وجود دارد ،یعنی سهم هر استان کمتر از دو مدرسه است
که زیبنده نیست مدارس بعد انقالب ما جزو فهرست تخریب و
بازسازی قرار گیرد.نظرپور با بیان این که اگر آموزش را ایجاد
کنیم و همه از تحصیل برخوردار شوند شاخص های توسعه نیز
رشد می کند افزود :نباید دغدغه معیشت فرهنگیان در کشور
وجود داشته باشــد و آن ها دو شغله باشــند این در حالی است
که کشــور اعتبار الزم برای نجات فرهنگیان از این وضعیت را
دارد .وی از استاندار و معاونان استاندار خواست به اعتبارات
استان شامل اعتبارات تخصیص یافته و اعتبارات اصلی توجه
ویژه داشــته باشــند و قول داد کــه هرچه اســتان در این زمینه
اعتبار صــرف کند معادل اعتبار اســتان برای ایــن مجموعه از
اعتبارات ملی اعتبار اختصاص یابد .همچنین خیران خارج از
منطقه کاری را به سمت استان هدایت کنند تا بتوان قسمتی
از نیازهای آموزش و پرورش را برطرف کرد.

محموله  100تنی جمعیت هالل احمر ایران برای مردم میانمار آماده بارگیری و ارسال

نقوی حسینی :جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی با موضوع میانمار امروز برگزار می شود
اکبری  -مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت
هالل احمر اعــام کــرد :محمولــه  100تنی اقالم زیســتی،
بهداشــتی ،درمانــی و غذایــی جمعیــت هــال احمــر ایــران
برای مــردم مســلمان روهینگیــای میانمــار به محــض اعالم
نماینده گمرک جمهوری اســامی ایران در فرودگاه مهرآباد
بارگیــری خواهد شــد .بــه گــزارش خبرگــزاری مــوج ،وحید
رحمتی ،همچنین با بیان این کــه محموله آماده شــده در ابتدا
 40تن بود خاطر نشــان کرد :با تعامل و مکاتباتــی که با صلیب
سرخبنگالدشانجامشدوباتوجهبهنیازهایحیاتیپناهجویان
میانماری این محموله به  100تن افزایش یافت که قرار اســت
میان پناهجویان میانماری که وارد کشــور بنگالدش شــده اند
تقسیم شود .وحید رحمتی خاطرنشان کرد :همراه با محموله
ارســالی نخســت ،تیم عالی ارزیاب هالل احمر به سرپرســتی
مصطفی محمدیون؛ دبیــرکل جمعیت هالل احمــر نیز اعزام
خواهد شد تا پس از بررسی وضعیت مردم مسلمان روهینگیای
میانمار ،محموله های بعدی نیز ارســال شود.براساس گزارش
پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر ،به گفته وی تیم های
واکنشسریعجمعیتهاللاحمرایراننیزبرایکمکبهمردم
مسلمانروهینگیایمیانمارهمراهبامحمولهدوماعزامخواهند
شــد.همچنین در پی فرمایش رهبر معظــم انقالب درخصوص

کشــتار بی رحمانه مســلمانان میانمار ،ســخنگوی کمیسیون
امنیت ملی مجلس از برگزاری جلســه فوق العاده بررسی ابعاد
جنایت میانمار و کمک رسانی به مســلمانان این کشور خبرداد
 .حســین نقوی حســینی ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملی
مجلس نیز با اشاره به برگزاری جلســه فوق العاده مجلس برای
بررسیابعادجنایاتمیانماردرگفتوگوباخراساناظهارکرد:
کمیسیون تصمیمگرفتهاستبرایبررسیابعادجنایاتمیانمار
علیه مســلمانان روهینگیا جلســه فوق العادهای (چهارشنبه،
 ۲۲شــهریور) بــا حضــور ابراهیــم رحیــم پــور ،معــاون آســیا،
اقیانوسیه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه تشکیل دهد و
اقدامات عملی جمهوری اســامی در این زمینه را ترسیم کند.
وی افــزود :در جلســه فــوق العــاده کمیســیون امنیــت ملــی
مجلــس تمــام راهکارهــای کمک بــه مســلمانان میانمــاری از
جملــه ارســال غــذا و دارو بررســی و تصمیــم گیری می شــود.
نقوی حسینی یادآورشد :نباید در قبال جنایات علیه مسلمانان
میانمار سکوت کرد و الزم است کشورهای اسالمی و کنفرانس
اسالمی وارد عمل شوند .مدعیان حقوق بشر همچون شورای
امنیت و شــورای حقوق بشر ســازمان ملل نیز باید در این زمینه
وارد اقدامــات عملی شــوند زیرا محکــوم کردن کافی نیســت.
وی خاطرنشانکرد:بایدازاهرمهایموجوداقتصادی،تجاری

و سیاسی استفاده کرد تا دولت کوچکی همچون میانمار نتواند
مســلمانان را به راحتی تحت فشــار قرار دهد همچنیــن باید به
مســلمانان این کشــور برای اســتقرار کمک شــود .بــه گزارش
روابط عمومی ریاست جمهوری شهیندخت موالوردی دستیار
ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شــهروندی هــم در نامه ای
به آنگ ســان ســوچی رهبر حزب حاکم میانمار خواستار پایان
دادن به نســل کشی در آن کشــور شــد .موالوردی در متن نامه
خود آورده اســت :ســرکار خانم ســوچی تصاویر دلخراشــی که
از ســوزاندن ،ســربریدن ،به دریا ریختن اجســاد و اخراج و کوچ
اجبــاری مســلمانان روهینگیایی میانمــار و  ...در ایــن دهکده
جهانی به مدد تکنولوژی اطالعات و ارتباطات روزانه به سراسر
جهان مخابره می شــود ،می رود تا یــک تراژدی انســانی را رقم
بزند که بــی تردیــد ریشــه در واقعیت های بســیار تلخــی دارد.
ایکاشبهعنوانیکیاززنانکمشماریکهعناوینپرشماریرا
درسطحجهانیازآنخودکردهاید،ازجایگاهوعنوانمادرانگی
و زنانگی خود حداقل این واقعیت ها را با مردم سراسر جهان در
میان می گذاشتید و با ســکوت خود مهر تایید بر این رفتارهای
غیرانسانیکهسالهاستموجبمحرومیتازحقوقشهروندی
ایناقلیت؛نهفقطبهعنوانمسلمانان،بلکهبهعنوانشهروندان
آنکشورشدهاستنمیزدید.

تسنیم -علیاکبروالیتی درباره اظهاراتآمانومبنیبراینکهبرایآژانستفاوتیبینسایتهاینظامیوغیرنظامیوجودندارد،اظهارکرد:در
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• آمریکا  100میلیارد سالح به عربستان فروخت
برای کشتن مردم مظلوم یمن ،توفان در آمریکا 300
میلیارد خسارت وارد کرد ،دنیا دار مکافاته.
•• 400میلیارد دالری را که آمریکا از عربستان
دوشید ،توفان با خود برد.
••چرا کامران نجف زاده از توفان فلوریدا گزارش
مستقیم پخش نکرد؟ در آمریکا چه کار می کند این
چه خبرنگاری در آمریکاست؟
••کــاش همه دنیا پــر از صلح و آرام ــش بــود و هیچ
کودکی بی سرپناه نمی شد و مورد ظلم قرار نمی
گرفت ...چقدر دنیا قشنگ بود.
••در اسفراین ،شــهــرداری می خواهد داخــل کال
(رودخانه) ساخت و ساز و گلکاری کند که با اولین
بارندگی و جاری شدن سیل ،تخریب و نیز مانع مسیل
می شود و در پی آن سیل به بیرون رودخانه هدایت و
همه بناهای اطراف تخریب می شود .فرماندار گرامی
از شهردار توضیح بخواهد که چرا بیت المال را این
گونه هدر می دهد .خطر سیل را جدی بگیریم.
••با حذف کلمه طالق از شناسنامه افرادی که ازدواج
و خانه داری کــرده انــد ،ظلم بزرگی به همه افــراد
جامعه می کنید؛ چون دیگر هیچ پسری به یک دختر
اعتماد نمی کند و هر پسری بخواهد ازدواج کند می
گوید یه معاینه باید بری از کجا معلوم ازدواج و خانه
داری نکرده باشی و حاال پاکش کردی؟
••من متعجبم که چرا آقای نعمت زاده میگه نباید
اجناس روش قیمت داشته باشه.
•• بــه آقــای چــمــران بگویید فرمایش امــــام(ره) را
فراموش کرده اید که «میزان رای ملت است» آقای
چمران شما چه کاره مملکت هستید که برای مردم
تصمیم بگیرید؛ اگر امروز احترام دارید و چند دوره به
شما رای دادند ،به خاطر شهید چمران است.
•• از گزارش صادقانه خراسان درباره مراکز هسته ای
که حقانیت تیم هسته ای را اثبات می کند ،سپاس
گزاریم .عملکرد صادقانه خبرنگار ،دست منتقدان
مغرض را رو می کند.
•• همراه اول پیام داده است دو گیگ اینترنت رایگان
دارید برای فعال سازی شماره بفرست ،فرستادم پیام
داده با  50درصد تخفیف برقرار شد .شما را با رایگان
بودن گول میزنه؛ پیام هاشو برای شما می فرستم.
••سالم؛ کجا باید داد بزنیم که چرا برای خرید
خط تلفن ثابت باید مبلغ  218هــزار تومان به
مخابرات و بــرای ثبت مبلغ  10هــزار تومان به
دفاتر خدماتی پرداخت کنیم واقعا اشتغال زایی
به این میگن!!!
••لطفا از مسئوالن سازمان قضایی نیروهای مسلح
بپرسید با توجه به تفکیک وظایف پلیس انتظامی
و پلیس راهــور ،وظیفه قانونی نیروی انتظامی در
صــورت مشاهده تخلف رانندگی چیست؟ چرا که
مردم در این باره اطالعات کافی ندارند و این امر
باعث اختالف با ماموران انتظامی می شود.
••دردســرهــای بعد از پیدا شــدن خ ــودروی سرقت
شده! خدا نکند که خودروی کسی سرقت شود وگرنه
استرس و دردسر قبل از پیدا شدن یک طرف و مصایب
بعد پیدا شدن طرف دیگر! خودروی یکی از بستگان
روز شنبه پیدا شد و بعد از گذشت چند روز هنوز موفق
به دریافت ماشین نشده! چه لزومی دارد خودرویی
که مدارک آن کامل است و پلیس هم می تواند تطبیق
هویت دهــد ،ترخیص آن به وسیله دادگــاه باشد و
دست کم یک روز و حتی بیشتر معطل کش مکش
های دادگاه های شلوغ شهر باشی و عریضه بنویسی؟
•• اندک اندک جمع گردد ،وانگهی دریا شود؛ اگر
کمتر از  1000نفر از مشترکان غیور همین روزنامه
خراسان ،نفری  50هزار تومان برای رهایی آن زن که
برای دفاع از ناموسش آن هم ناخواسته مرتکب قتل
شده است انفاق کنند ،آن زن از زندان آزاد خواهد
شد .خراسان عزیز شماره حساب بده تا به انــدازه
توانایی مان مبلغی بپردازیم.
••باید قیمت خودروهایی مثل پارس 405 ،206 ،و
این گونه ماشین ها ده میلیون بشه ولی مدت زمان
استفاده از اون بشه پنج ســال .فکر می کنم همه
راضی بشن.
••استفاده از تبصره برای دور زدن قانون و کم کردن
و کاسته شدن از قانون اصلی است نه برای پرکردن
جیب سازمان ها و ادارات وابسته دولتی؛ برای این
است که گرهی باز شود نه این که گرهی به مشکالت
اضافه شود یک بام و دو هوا که نمی شود.
••برخی مسئوالن ما یا نمی دانند یا افرادی که هیچ
معلومات و تخصصی ندارند ،مناصب را اشغال
کرده اند وقتی مهر و تسبیح ،نوشت افزار و دسته
بیل که در گذشته خود تولید می کردیم و همچنین
دیگر تولیدات صنعتی ،وارداتـــی باشد چطور
می توانیم دم از استقالل بزنیم و روی پای خود
بایستیم؛ تمام کشورهای عربی از پسرفت ما سود
بردند و در حال سرمایه گذاری در تولید هستند،
ما چه کردیم.
••آیا در دنیا ،تمام مــردم کار دولتی دارنــد؟ بهتر
است اصحاب رسانه به جای سخن گفتن از بیکاری،
بیشتر به دنبال ارائه راهکار برای اشتغال جوانان
باشند .هم اکنون سیاست های کالن و مدیریت
شده دولت تدبیر ،جلوی سونامی بیکاری را گرفته
و تا حدودی نیز اشتغال ایجاد کرده و امید است با
ادامه این رویه و مالک قرار دادن اقتصاد مقاومتی
شاهد کاهش بیکاری و به صفر رسیدن آن باشیم و
تمام جوانان کاردار ،خانه دار ،متاهل ،پرامید و با
نشاط باشند.
••چرا با موتورسواران متخلف برخورد جدی نمی شه؟
••چرا آمــوزش و پــرورش که به خاطر کمبود نیرو با
ادامه خدمت همکاران بازنشسته موافقت می کند،
بــاز آن ها را در پست هــای مدیریتی شــان ابقا می
کند؟ آیا بهتر نیست از آن ها به عنوان نیروی حق
التدریس استفاده کند و پست های مدیریتی را به
دیگر همکاران که سال هاست در انتظار رسیدن به
پست های باالتر و ترفیع مقام و منزلتشان هستند
بسپارد تا هم مشکل کمبود نیرو حل شود و هم حقوق
دیگر همکاران ضایع نشود.

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

••حــدود سه سال است که در خانه ای زندگی می
کنیم؛ هر دوره قبض حــدود  20هــزار تا  50هزار
تومان می آمد ولی این دوره قبض برق  390هزار
تومان آمده است.
••بــرای اطــاع مسئوالن؛ از ریاست محترم تامین
اجتماعی خواهشمندیم نیم درصــد حقوقی که
سالیانه برای مستمری بگیران اضافه می شود به طور
کامل به حداقل حقوق بگیران منظور نمایند تا کمی
همسان سازی شود؛ به خدا ما در مضیقه هستیم.
••چرا باید در کشوری مثل ایــران که نصف بیشتر
مساحت آن در معرض خشکسالی درازمدت است،
همین بارندگی های مختصر موسمی نیز به صورت
سیل از بین بــرود و خسارت نیز به بــار بــیــاورد؟ در
صورتی که با سدسازی اصولی در فصول کم بارش
سال می توان از آب سدها ،به نحو بهینه در کشاورزی
و تامین آب شهری استفاده کرد .در روزنامه خواندم
در کشور چین سدی وجود دارد که در صورت بازشدن
تمام دریچه هایش در مــدار چرخشی زمین تاثیر
می گــذارد .سدسازی اصولی ،مدیریت آب برای
خشکسالی های شدید آینده است و از بروز خسارت
جلوگیری می کند.
••یکی از شاخه ها و برنامه های طرح تحول نظام
سالمت ،آموزش بهداشت همگانی است که انتظار
می رود این آمــوزش ها که همان پیشگیری است،
با ارائــه توصیه شفاهی یا کتبی به بیماران توسط
پزشکان معالج در حین درمان دارویی آن ها به طور
دایم اجرایی و انجام شود تا امراض بیماران به خاطر
ناآگاهی ،عود نکند یا تشدید نشود.
•• در قسمت حرف مــردم دربــاره جان گرفتن بازار
مسکن نوشتین .نکنه بازار مسکن جان بگیره و باز
خانه ها به صورت کاذب قیمت هاش بره باال .ولی
االن شما خیلی راحت می تونی یک خونه بخری .ان
شاء ا ...همیشه تو بازار مسکن رکود باشه تا قشری
مثل ما که کارمندیم بتونیم خونه بخریم.
••تمام پیاماتون گزینشی اســت هــرکــدوم رو که
به خطتون بخوره چاپ می کنین هر کدوم رو به
صالح نیست چاپ نمی کنین فقط اینو می دونم
هیچ چیز از سالمت یک بچه مهم تر نیست چون
آینده ایران رو می سازه ولی مثل این که برای شما
اهمیت ندارد.
••برادری که گفتید  35میلیون وام مسکن گرفتید
باید  85میلیون بدهید ،اگر بگویند  17.5درصد
آن سود مرکزی است  5تا  6درصــد سود و کارمزد
شعبه مربوط است که در مجموع  23.5درصد می
شود؟؟!!
•• مژده مژده با پرداخت  470هزار تومان ،پس از
 10سال انتظار  150هزار تومان سود سهام عدالت
بگیرید .بشتابید...
••یک همسایه نیشابوری ما مشکل قلبی پیدا کرده و
دکتر گفته برو همان شهر خودت ،مشهد آلوده شده
و رفته! راستی اگر هرکسی در شهر خودش امکانات
داشت و می ماند ،دیگر استرس و ترافیک و هوای
سربی نبود.
••کسی نمی خواد به فکر ما کارگران کافه ها که جمع
کردین باشه؟ باور کنید زنم داره ازم جدا میشه به
خاطر بیکاری13 ،سال شغلم این بوده ،هر جا میرم
کارگر نمی خوان.
••ای شهیدان خفته در خــاک ،آرامــش امــروز ما از
شماست که با ایثار و از خودگذشتگی ،این خانه را
حفظ کردید و ما هرچه داریــم از شماست؛ از شما
عاشقان خدا و قرآن ،ای دلیرمردان شجاع روحتان
شاد.
••بهتر است همگان ششدانگ حواسشان جمع باشد
تا تصمیمات غلط درباره حقوق زنان و خانواده  ...که
منشأ آن نادیده گرفتن تفاوت ذاتی زن و مرد و نگاه
به قوانین پت و متی غربی هاست ،به کشور ایران بار
مالی و روحی وارد نکند.
••بیشتر طالق ها در کشور بدون دلیل منطقی و ناشی
از تالش نکردن بــرای یادگیری مدیریت زندگی و
فراموش کردن تفاوت ذاتی زن و مرد ،خصوصا از
جانب زنان و خانواده های آنان است؛ پس بدون دلیل
جامعه و افراد را مقصر ندانیم.
••چه خــوب بــود در روز سینما ،بلیت سینماهای
کشورمان برای عموم رایگان بود یا نیم بها عرضه و
فروخته می شد!
••اگر رسانه ها و  ...به همان انــدازه که در فرهنگ
سازی جامعه در پذیرش طالق تالش می کنند ،در
شکوفایی استعداد زنــان در استفاده از «گذشت»
همراه با مهارت یابی در مدیریت زندگی کوشا بودند،
کشور وضع بهتری داشت.
••یادش بخیر آن روزهایی که سینماهایمان غلغله بود
و جای سوزن انداختن نبود!
•• شما رو به خدا به حجاج محترمی که از حج بر می
گردند ،یادآوری کنید ذبح گوسفند در معابر عمومی
باعث آلودگی ،ایجاد بیماری و صدها مشکل برای
مردم می شود و از همه مهم تر حق الناس است .اگر
در کشتارگاه هم گوسفند بکشید ،خدا می بیند و
قبول می کند.
••اطالع رسانی سازمان سنجش درباره اعالم نتایج
کنکور بسیار بد بود .ابتدا فرمودند نیمه دوم شهریور،
بعد شد دهه سوم ،فکر کنم بعد هفته آخر می شود و
سپس روز آخر.
••در امتداد تاریکی ،مگه جرم اون خانم چی بوده که
دستگیر شده؟ میشه یکی بگه.
••دروغ گفتن شرکت اسقاط خــودروی مطهر شرق
حدود 45روزه که زندگی ما رو تحت الشعاع قرار
داده؛ گفتن وکالت بزنین نصف پول رو میدن حتی
خودرو را تحویل دادم دریغ از هزار تومن که بدن؛
حاال هم میگن کارگزارمون در تهران رفته مسافرت!
••با این همه معاینه فنی و کنترل کیفیت هم هوا دو
برابر آلوده تر شده و هم اتوبوس ها به علت کوچک
ترین حادثه ،کلیه سرنشینانشان راهی بیمارستان
می شوند و بعد در آخــر ســال با ایــن همه تصادف،
کاهش 30درصدی آمار تصادفات را اعالم می کنند،
ما همیشه کاهش داشته ایم.
CMYK

