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اخبار كشور

آغاز مذاکرات کاترین اشتون در تهران

یادداشت روز

نزدیکان دور !

جناب آقای دکتر روحانی! رئیسجمهور محترم ،لطفا به آنچه در پی
میآید توجه فرمائید!
«اعتقاد به خدا مربوط به انس�انهای عصر توحش است .انسانی که
هنوز ش�اید غارنشینی را هم کش�ف نکرده بود .زلزله و سیل و طوفان و
آتشفش�ان اس�ت و خیال میکند یک قدرت هس�ت که اینها را ایجاد
میکند ...مذهب مقوله انسان سال  2000نیست»!
« حت�ی آدمهایی مثل ابنس�ینا یا ابوریحان بیرون�ی هم با آن ذهن
خردگرا و ذهن ریاضیشان ،درباره مذهب مزخرفات را قرقره میکنند»!
«داس�تان حضرت عباس و ش�جاعتهای او را ش�یخعباس قمی از
شاهنامه دزدیده است .حضرت عباس وجود خارجی نداشته»!
«عیس�ی مسیح هم دروغ است .این داستان را امپراطوری روم برای
استفاده از بردگان و گالدیاتورها ،سرهم کرده»! و...
جناب آقای روحانی! با شنیدن و خواندن جمالت فوق چه احساسی به
حضرتعالی دست میدهد؟! ...حاال اگر بشنوید وزارت ارشاد تحتمسئولیت
و مدیری�ت جنابعال�ی در پی تقدیر و تجلیل از گوینده و نویس�نده این
سخنان است به عنوان یک شخصیت روحانی که لباس پیامبر خدا(ص)،
را بر تن دارید ،چه واکنشی از خود نشان خواهید داد؟!و باز هم بخوانید!
آن آق�ای دیگر در نوش�تههای منتش�ر ش�ده خود ،زش�تترین و
مش�مئزکنندهترین اهانتها را نسبت به اسالم ،انقالب و ساحت مقدس
حضرت امام(ره) روا داشته است .عضو شورای به اصطالح مقاومت! سازمان
منافقین بوده اس�ت و دس�تهایی آلوده به خون پاک جوانان مسلمان و
پاکباخته این مرز و بوم دارد و ...مینویسد؛
«مسئوالن جمهوری اسالمی ،جالدان خونریز هستند و طرفداران این
رژیم لمپن و حشراتاالرض میباشند»!« ...هیچ قشر و گروهی از مردم
ایران را نمیتوان یاد کرد که از پیامدهای فاجعهبار انقالب در امان مانده
ی بنوشید و برقصید»!
باش�ند»!« ...پس از مرگ بر سر مزارم بنوازید و م 
و ...آیا رئیسجمهور محترم ،این آقا را شایسته تقدیر میدانند؟! و بازنشر
آثار توقیف شده وی را نشانه پاسداشت آزادی! و نمونهای از کاربرد بینش
و منش دولت «اعتدال»! تلقی میفرمایند؟! به یقین نه!
جناب حجتاالسالم والمسلمین آقای روحانی! حضرتعالی با آموزههای
اسلامی غریبه نیستید و از مبانی فقهی باخبرید تا آنجا که به عضویت
مجل�س خبرگان درآمدهای�د .آیا از نگاه و نظر ش�ما حکمالهی قصاص
ک و تعالی ،منش�أ و عامل
غیرانس�انی اس�ت؟! و یا به قول خداوند تبار 
«حیات» اس�ت؟ جنابعالی به قول خودتان «سرهنگ» نیستید! که کاش
بودید و از این افتخار بزرگ در جمهوری اسلامی ایران محروم نبودید.
ولی «حقوقدان» که هستید .بنابراین بعید است ندانید امروزه کشورهایی
که در آنها حکم اعدام از سیس�تم حقوقی حذف ش�ده است ،با افزایش
پرش�تاب جنایت قتل روبرو هستند و حقوقدانان برجسته امروز دنیا بر
این باورند که نفیکنندگان حکم قصاص ،برخالف تظاهر به انسان دوستی،
میان قاتل و مقتول ،به دفاع از قاتل برخاستهاند ،روزنامه توقیف شده مورد
اشاره حضرتعالی حکم الهی و انسانی قصاص را غیرانسانی معرفی کرده
بود و توقیف آن با اس�تناد به قوانین جاری صورت پذیرفته است .کجای
این اقدام ،غیرقانونی و ضد آزادی! و در تقابل با مشی «اعتدال» است؟!
فرمودهاید چرا باید کارکنان روزنامه توقیف شده بیکار شوند! که باید به
عرض مبارک رس�اند ،گردانندگان روزنامه توقیف شده ،در روزنامههای
اج�ارهای دیگر به کار مش�غولند و حتی س�ردبیر آن به عضویت هیئت
داوران جشنوارهای درآمده است که جنابعالی دیروز در مراسم اختتامیه
آن سخنرانی فرموده بودید.
جن�اب آقای روحانی ،آیا حضرتعالی یک عم�ر  -به حق  -از والیت
امیرالمومنین علیهالسالم دفاع نفرمودهاید؟ و برای تبیین علمی والیت
آن حض�رت ک�ه تنها راه ادامه اسلام ن�اب محمدی(ص) بوده اس�ت و
جمهوری اسلامی ایران در طول آن ش�کل گرفته و امروزه پرچم اسالم
ناب را در جهان برافراش�ته اس�ت ،تالش نکردهاید؟ پاس�خ این س�وال
به یقین مثبت اس�ت .بنابراین چرا باید از توقی�ف قانونی روزنامهای که
والیت موالیمتقیان را نفی کرده و آب به آسیاب وهابیون انگلیسینژاد
و س�لفیها و تکفیریهای صهیونیس�تمآب ریخته است نگران شده و
ابرو درهم بکشید؟!
جن�اب رئیسجمهور! در س�خنرانی دیروز خود گالی�ه کردهاید که
چ�را اج�ازه نمیدهند روزنامهه�ای موافق دولت ه�م از آزادی و امنیت
برخوردار باش�ند؟! که باید پرس�ید؛ آیا دولت حضرتعالی احکام اسالمی
را غیرانس�انی میدان�د؟! و یا والی�ت حضرت امیر علیهالسلام را نفی
میکند؟! اگر پاس�خ منفی است  -که منفی است  -چرا روزنامههایی که
دست به این اقدامات ناشایسته و غیرقانونی زدهاند را روزنامههای موافق
و همراه دولت میدانید؟! و اگر غیرانس�انی نامیدن احکام اسالمی و نفی
ش و منش
والیتامیرالمومنین علیهالسلام را همراهی و همسویی با بین 
دولت اعت�دال نمیدانید -که نباید بدانید -چ�را از توقیف روزنامههای
یادش�ده ابراز نگرانی میکنید؟! و این تناقض آش�کار را چگونه توضیح
داده و توجیه میفرمائید؟!
و اما ،غیر از این دو روزنامه هتاک که متأس�فانه آنها را حامی دولت
معرف�ی کردهاید ،کدام روزنامه حام�ی دولت دیگری را میتوانید آدرس
بدهید که در فعالیت خود با کمترین مانعی روبرو ش�ده باشد؟! فقط یک
نیمنگاهی به عرصه کنونی مطبوعات بیندازید .روزنامهها و نشریات حامی
دولت ش�ما  -و نه خود ش�ما -به تعداد فراوان مشغول فعالیت هستند و
برخی از آنها ،با سوءاس�تفاده از فضای آزاد کشور ماموریت دیکته شده
دشمنان بیرونی و فتنهگران آمریکایی -اسرائیلی را دنبال میکنند .آیا
غیر از این است؟!
دولت محترم اعتدال! در حالی که از روزنامههای اهانتکننده به اسالم
و انقالب و امام(ره) حمایت میکند و توقیف آنها را برنمیتابد! تاب و تحمل
کمترین انتقاد نس�بت به عملکرد دولت را ندارد و روزنامهها و نش�ریات
منتقد دولت را توقیف کرده و یا به دادگاه میکشاند.
جناب آقای روحانی! دیروز در مراس�م اختتامیه جشنواره مطبوعات
به آقای «ف-ص» با عنوان پیشکسوت مطبوعات جایزه دادید .ایشان از
گردانندگان اصلی مجله زن روز در دوران طاغوت بود که بعید اس�ت از
ابتذال این مجله در آن دوران بیخبر باش�ید .ایش�ان در سالهای اخیر
تامینکننده برنامههای شبکه دولتی فارسیزبان و ضد ایرانی بیبیسی بود
و ...آقای رئیس جمهور ،دیروز همکاران مورد اعتماد حضرتعالی با معرفی
وی به عنوان پیشکسوت روزنامهنگاری ،از خادمان شبکه دولتی انگلیس
و مروجان ابتذال فرهنگی تقدیر کردند .آن هم نه از طرف خودشان بلکه
به دست شما یعنی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران!
رئیسجمهور محترم! آنچه در محدوده این نوش�ته آمده اس�ت فقط
مشتی از خروارها و اندکی از بسیارهاست.
و اما ،سوابق شناخته شده جنابعالی جای کمترین تردیدی نمیگذارد
که نمیتوانید با آنچه در این عرصه اتفاق افتاده و میافتد  -و فقط به چند
نمونه از آن اش�اره ش�د  -موافق باشید ،بار دیگر به جمالت نقل شده در
صدر این نوشته نگاه کنید به یقین ،خشم برخاسته از غیرت دینی لرزه
بر اندامتان خواهد انداخت!
وزیر ارشاد دولت شما نیز شخصیت شناخته شدهای است و بیگمان
نمیتواند با بسیاری از آنچه در حوزه مسئولیت ایشان اتفاق افتاده است،
موافق باشد .پس چرا چنین است؟!
علت را باید از یکسو در کماطالعی  -و در مواردی  -بیاطالعی ایشان
نس�بت به عرصه فرهنگ و هنر و از س�وی دیگر ،اعتماد وی به برخی از
اف�راد بدس�ابقه و بهکارگیری آنان در سیاس�تهای پیرامونی وزارتخانه
تحتمسئولیت ایشان جستجو کرد .افرادی که ظاهرا در حاشیه هستند
ولی در بزنگاهها ،متن را رقم میزنند.
و باالخره ،امید است رئیسجمهور محترم از کسانی که اطالعات مربوط
به سخنرانی دیروز را در اختیار ایشان گذاردهاند به طور جدی بخواهند
درباره صحت و س�قم آنچه در این نوش�ته  -فقط به عنوان نمونه  -آمده
است به حضرت ایشان توضیح بدهند و مانند همیشه با توسل به فحاشی
و ناسزاگویی از پاسخ طفره نروند!
آقای رئیسجمهور ،نتیجه این بررس�ی برای جنابعالی تردیدی باقی
نخواهد گذاشت که آنان ،دوام دولت شما را نمیخواهند.

حسین شریعتمداری

مسئول سیاس�ت خارجی
اتحادیه اروپا عصر دیروز برای
گفتوگ�و و رایزنی ب�ا مقامات
کشورمان وارد تهران شد.
«س��ید عباس عراقچ��ی» در
گفتوگو با ایرنا در این باره گفت:
برنامههای سفر خانم اشتون از صبح
یکش��نبه (امروز) با دی��دار با وزیر
ام��ور خارجه و رئیس جمهور آغاز
میشود و دیدارهای دیگری نیز در
حال طراحی است که اطالعرسانی
خواهد شد.
وی سفر خانم اشتون به ایران را
سفری اروپایی دانست و افزود :سفر
وی به تهران ب��ه عنوان هماهنگ
کننده  5+1یا به نمایندگی از آنان
نیس��ت بلکه به عن��وان هماهنگ
کنن��ده و نماینده عالی سیاس��ت
خارجی اتحادیه اروپا یا به نوعی به
عنوان وزیر امور خارجه  28کشور
اروپایی به ایران میآید.
وی در بخ��ش دیگ��ری از این
گفتوگ��و درباره اظه��ارات اخیر
مقامات آمریکایی گفت :همانطور
ک��ه بارها عرض ک��ردم و همه هم
میدانند توافقنامه ژنو به دشمنیها
ب��ه خصوص بین م��ا و آمریکا که
پایان نداده است و این موارد همه
سرجایش هست.
وی اف��زود :مخالفتهای ما با

آنها و سیاس��تهای آنها در بحث
هس��تهای و در بحثه��ای دیگ��ر
کماکان به قوت خودش باقی است.
عراقچ��ی افزود :آنچ��ه ما این
روزها ش��اهد هس��تیم ک��ه انجام
میدهند رجزخوانیهای سیاس��ی
قبل از مذاکره است.
مذاکره کننده ارش��د هستهای
کش��ورمان ب��ا بیان این ک��ه ما به
این کارها وقع��ی نمینهیم گفت:
البته ه��رگاه که وارد جس��ارت و
اهان��ت ش��وند و زیادهگویی کنند
پاس��خ مناس��ب را دریافت کرده و
خواهند کرد.
عراقچ��ی افزود :اما به هر حال
این که آمریکاییه��ا فکر کنند با
فضاسازی روانی با رجزخوانیهای
سیاسی میتوانند مذاکرات را تحت
تأثیر قرار دهند قطعاً اینطور نیست.
وی با بیان اینکه ما هرگز تحت
فش��ار مذاکره نکردیم و در آینده
ه��م نخواهی��م کرد گف��ت :ما که
تحت فش��ار تهدیدات نظامی آنها
در گذش��ته یا حال قرار نگرفتیم؛
تحریمهای اقتص��ادی آنها هم که
هیچ تأثیری بر اراده ما نگذاش��ته
اس��ت و حتم��اً رجزخوانیه��ای
سیاسی و فشارهای روانی آنها هم
تأثیر نخواهد گذاشت.
عراقچ��ی افزود :ما مذاکره را با

منطق و اس��تدالل شروع خواهیم
کرد و ادامه خواهیم داد و بر مواضع
خودمان و تثبیت حقوق مردم ایران
پافشاری خواهیم کرد.
وی با تش��ریح رون��د مذاکرات
هس��تهای در مقاط��ع مختلف به
توافقنامه ژنو ،با رد اظهارات مقامات
آمریکا مبنی بر اینکه تحریمها باعث
شد که ملت ایران پای میز مذاکره
برود گفت :این ادعایی بیش نیست
چرا که آنه��ا میدانند ما از موضع
قوت وارد ش��دیم زیرا دستمان پر
بود و به آنچه که خواستیم رسیدیم.
وی گفت :حرف اصلی این بود
که ما نمیخواس��تیم زیر بار حرف
زور برویم و دعوا دعوای اس��تقالل
و عزت بود.
معاون وزیر امور خارجه با بیان
اینکه ما زیر بار حتی دو روز تعلیق
نرفتیم و دعوا دعوای سلطهپذیری
و زیرب��ار زور نرفت��ن ب��ود ،گفت:
ایستادیم تا استقاللمان خدشهدار
نش��ود و دادن هر هزینهای در این
مسیر ارزشمند است.

آخرین جزئیات مذاکرات
کارشناسی ایران و 5+1

«سید عباس عراقچی» درباره
مذاکرات کارشناسی هفته گذشته
ای��ران و  5+1نی��ز اظهار داش��ت:
همانط��ور که «حمید بعیدینژاد»

رئیس هیئت ایران��ی در مذاکرات
کارشناسی با  5+1پیش از این اعالم
کرد ،نتیجه مباحث مطرح شده به
مدیران منتقل میشود.
وی در پاس��خ به این سؤال که
آی��ا در این گفتگوها کارشناس��ان
وارد جزئی��ات ش��دهاند ی��ا خیر؟
گفت :موضوعات به صورت کلی در
جلسه مطرح ش��ده و کارشناسان
وارد جزئیات و تصمیمگیری نشدند.
عراقچی افزود :در این جلس��ه
مباحث و کلیات میان کارشناسان
مط��رح ش��ده ،البت��ه در خصوص
جزئیات فنی نیز بحث شده است،
ام��ا تصمیمگی��ری خاصی صورت
نگرفته است.
عضو تیم هس��تهای کشورمان
ادام��ه داد :تم��ام ای��ن مباحث به
جلسه مدیران منتقل میشود و در
آنجا اگر تصمیمگیری الزم باش��د،
صورت میگیرد.
وی با اش��اره به مباحث مطرح
شده در مذاکرات کارشناسی ایران
و  5+1خاطرنشان کرد :در مذاکرات
کارشناسی از موضوعات هستهای،
بحث غنیس��ازی و مس��ئله اراک
و همچنین مس��ئله همکاریهای
صلحآمیز هس��تهای با ایران مطرح
شد و به هیچ عنوان مسئله نظامی
در این گفتگوها مطرح نشد.

امیر عبداللهیان خبر داد

طرح  4قسمتی ایران برای حل بحران سوریه

معاون عرب�ی و آفریقایی
وزارت امور خارجه کشورمان
در یادداش�تی ک�ه در پایگاه
خب�ری تحلیل�ی آلمانیت�ور
منتش�ر ش�د از ط�رح چهار
قسمتی ایران برای حل بحران
سوریه خبر داد.
امیر عبداللهیان در یادداشت
خود نوش��ت :جمهوری اسالمی
ایران به طور مداوم بر دس��تیابی
ب��ه ی��ک راه حل سیاس��ی برای
س��وریه تاکی��د کرده اس��ت .راه
حلی که دارای ماهیتی س��وری
و ب��ر اس��اس رایگی��ری و اراده
مستقیم مردم سوریه باشد .یک
تصمیم خارجی برای سوریه تنها
زمانی میتواند مش��روع و معتبر

باش��د که توس��ط مردم سوریه
به صورت مس��تقیم تایید ش��ده
باش��د .برخی از گروههایی که از
نی��روی نظامی برای س��رنگونی
دولت سوریه اس��تفاده میکنند
س��عی دارند فش��ار سیاسی وارد
آورده -ب��ه ش��کل راه حله��ای
سیاسی پیشنهاد شده در ژنو -و
برای مردم سوریه تصمیمگیری
کنند .این تالشها بیانگر عدم فهم
واقعیتهای ج��اری و نیز نادیده
گرفتن پیچیدگیهای اجتماعی
سوریه است.
و ی ا ف��ز و د  :علیر غ��م
خسارتهای جانی و مالی گسترده
در س��وریه ،آنچ��ه ک��ه آمریکا و
متحدینش در صحنه این کشور

تنظیم نامه برای جدا کردن
حساب «مجمع» از فتنهگران

برخ��ی اعضای مجمع روحانیون مای��ل به تقدیم نامهای به محضر رهبر
انقالب و جدا کردن حساب خود از فتنهگران هستند.
در این باره وبسایت مشرق گزارش داد :در جلسه اخیر مجمع روحانیون
مبارز ،پیش��نهاد ش��ده نامهای خدمت مقام معظم رهبری نوشته شود و در
آن ارادت و پایبندی این تش��کل به امام و انقالب اس�لامی و والیت فقیه و
رهبری تاکید شود.
این گزارش میافزاید :حاضران در جلس��ه تصریح کردهاند در نامه مزبور
اعالم نماییم ما در زمان امام مس��ئولیتهایی را بر عهده داش��تیم و در طول
دوران انقالب پایبندی خود را به نظام اسالمی اثبات کردهایم .اگر در برهههایی
هم مجمع در مواجهه با برخی پدیدهها دچار اشتباهاتی شده است این موضوع
را نباید به کل کارنامه مجمع روحانیون تعمیم داد و نباید اشتباهات ناخواسته
باعث اخراج این تشکل انقالبی از دایره نظام شود .همچنین چنانچه برخی افراد
عضو مجمع در اعالم مواضع و رفتارهایشان مرتکب اشتباهاتی در سالهای
اخیر شدهاند نباید این اشتباهات را به حساب کل مجمع روحانیون گذاشت.
یادآور میشود برخی اعضای مجمع روحانیون نقش محوری در فتنه سال
 88داش��تند که به هتاکی علیه اصل اسالم ،جمهوری اسالمی ،والیت فقیه،
امام و رهبری و سرانجام حرمتشکنی روز عاشورا انجامید .با این حال کسانی
چون خاتمی که در محافل خصوصی اذعان کردهاند ادعای تقلب دروغ بوده،
حاضر نشدهاند این موضوع را علنی ابراز کرده و از نقشه آمریکایی -انگلیسی-
صهیونیستی در راهاندازی آشوب اعالم برائت کنند.
ظاهرا علت این استنکاف ،پیوند عمیق طیفی از مدعیان اصالحطلبی با
سازمان خارجی فتنه است و آنها تحت فشارند که در صورت موضعگیری با
سوزانده شدن از سوی کارگردانان خارجی مواجه خواهند شد.

دانشگاه آزاد
به مجرمان امتیاز میدهد؟!

در تازهترین اقدام تأملبرانگیز دانشگاه آزاد« ،جهانبخش-خ» و «عبداهلل-ر»
از محکومان فتنه سال  88در این دانشگاه مشغول به تدریس شدند.
ب��ه گزارش ندای انق�لاب ،در ادامه اقدامات خ��ارج از عرف و بیضابطه
دانش��گاهآزاد  2محکوم امنیتی فتنه س��ال  88در مهمترین دانش��کده این
دانشگاه مشغول به تدریس شدند.
«جهانبخش-خ» و «عبداهلل-ر» مجوز تدریس در ترم دوم سال تحصیلی
 92-93در دانش��کده علوم سیاس��ی واحد تهران مرکز را کس��ب و چندی
است به تدریس برای دانشجویان دوره کارشناسیارشد و دکتری این واحد
مشغول شدهاند.
در حالی مجوز تدریس در مهمترین دانشکده دانشگاهآزاد به این  2عنصر
فعال و نقشآفرین در فتنه آمریکایی -اسرائیلی  88داده شده که پیش از این،
ارگان رسمی این دانشگاه یعنی روزنام ه فرهیختگان نیز به یکی از مرتبطان با
رسانههای بیگانه و بازداشتی وزارت اطالعات سپرده شده بود.
«جهانبخش-خ» که خود هماکنون دانش��جوی دانش��گاه آزاد در مقطع
دکتری و مشغول به تدریس در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه است! از
اعضای مرکزیت حزب کارگزاران بود که در جریان انتخابات ریاستجمهوری
سال  ،88معاونت تبلیغات و اطالعرسانی ستاد تبلیغاتی یکی از سران فتنه
در تهران را برعهده داشته است .وی در دولت اصالحات هم از مدیران وزارت
کشور بود.
بنا به اعترافات نامبرده که در کتابی با عنوان اعترافات فتنه  88منتش��ر
ش��ده ،وی در س��ال  88با ش��رکت در جلس��ات مختلف و راهاندازی سایت
«خردادنو» و انتش��ار اخبار و اعالمیههای مجعول خودساخته و برنامهریزی
شده مانند «هشدار کارکنان وزارت کشور نسبت به دستکاری در آرای مردم»
و «آمادگی اطالعاتی و امنیتی وزارت کشور برای تغییر آرای مردم» و با انجام
مصاحبههایی با هدف القای شبهه تقلب در انتخابات و تحریک پایگاه خیابانی
به اغتش��اش ،جهت اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تحرکات
زیادی را در جهت ضربه زدن به امنیت ملی کشور برداشت تا جایی که نهایتا
در دادگاه به حبس محکوم شد.
«عبداهلل-ر» که او نیز از محکومان فتنه  88است قائممقام حزب منحله
مشارکت بود و تالش فراوانی را برای القای دروغ بزرگ تقلب انجام داد.
وی در جلس��ه دادگاه از نقشآفرین��یاش و طی��ف متبوع��ش در به راه
انداختن فتنه  88پرده برمیدارد و میگوید« :ادعاهای ما در خصوص تقلب

به دنبالش بودند واقعیت نیافت.
بار دیگ��ر ،در عرصه سیاس��ی و
مذاکرات ژنو ،هدف مطلوب آنها
برای خلق یک اجماع جهانی علیه
دولت سوریه و تضمین سرنگونی
سریع آن رخ نداد .هماکنون ،آنها
سعی دارند تا توجه شورای امنیت
سازمان ملل را به تشدید وضعیت
انسانی در سوریه جلب کرده ،این
مس��ئله را سیاسی س��اخته و به
دولت سوریه فشار آورند.
در پای��ان یادداش��ت امی��ر
عبداللهیان آمده اس��ت :راه حل
سیاسی باید بر اساس مالحظاتی
چند تدوین شود:
 -1هماکن��ون ای��ن نتیج��ه
حاصل ش��ده که سوریه در حال

نبرد با تروریس��م تکفیری است.
بدین ترتیب ،جامعه جهانی باید
اولویت را به جنگ علیه تروریسم
در سوریه بدهند.
 -2ت��دارک کمکه��ای
بشردوس��تانه وظیف��ه مذهبی و
انسانی جامعه بینالمللی است.
 -3تقویت مس��یر سیاس��ی
و تس��هیل گفتوگوه��ای جامع
مناسبترین روش برای دستیابی
به راه حل سیاسی است.
 -4در کن��ار گفتوگوه��ای
ملی در سوریه ،پیشبرد مذاکرات
راس��تین در س��طح منطقهای و
بینالمللی بس��یار مهم است .در
این حوزه ،نقش بیطرف سازمان
ملل بسیار مهم است.

خبر ویژه
در انتخابات فاقد س��ند و صرفا برای تحریک افکار عمومی بوده اس��ت .ما در
تحلیلهای خود فقط به آنچه که باب میلمان بود ،توجه نش��ان میدادیم و به
عنوان مثال ،در جلس��ات ،کمترین بحث در خصوص رأی شهرهای کوچک و
روستاها شد ...با توجه به سوابق اجراییام در استانداری و دولت سابق اطمینان
داش��تم که جابجایی آرا ،نهایتا در حدود  500هزار رأی خواهد بود و با توجه
به سیستمهای موازی نظارتی ،عمال امکان تخلف بیش از این عدد ،به ویژه در
شهرهای بزرگ وجود ندارد».

هاشمی :امام نامه من
برای رابطه با آمریکا را نپذیرفت

س مجمع تش��خیص مصلحت نظام میگوید آمریکاییها قابل اعتماد
رئی 
نیستند.
هاشمیرفسنجانی در مصاحبه با روزنامه زنجیرهای آرمان و در پاسخ این
سوال که «اگر توافقات هسته ای به سرانجام مثبتی برسد ،رابطه مستقیم ایران
و آمریکا میسر خواهد شد؟» گفت :این حرف را قبال خود امام(ره) زدند و کار
ما را آس��ان کردند .گفتند اگر آمریکا آد م ش��ود ،همکاری میکنیم .آدم شود،
معنایش این نبود که مس��لمان و تابع ما شوند ،این بود که مزاحم نباشد .اگر
اش��کالی با آمریکا داریم به خاطر این اس��ت که پیش از انقالب مزاحم ما بود،
شاه را انگلیسیها آنجور آوردند و اینطور ملت را اذیت کردند .یادتان است جک
استروا گفت «رضاشاه را آوردیم ،خودمان بیرونش کردیم ،خودمان محمدرضا
را آوردی��م ».اینها این کارها را میکردند وقتی اینقدر صریح اعتراف میکنند.
آمریکاییها هم گفتند در قضیه مصدق اشتباه کردیم و در مورد ایران بد کردیم.
خب این کارهای اینها بود .این کارها را نکنند و آنها ابرقدرتاند ،کار خودشان
را میکنند و ما هم کار خودمان را میکنیم .اگر اینجور باشد ،خصومت از آنها
نفهمیم ،چرا نکنیم؟ آمریکا با دیگران چه فرقی دارد؟
وی درباره ش��ناخت خود از آمریکاییها میگوی��د :آمریکاییها دروغ هم
میگویند .در قضایای لبنان که گروگان داشتند ،به من از طریق سازمان ملل،
از طریق ترکیه ،از طریق ژاپن (نخس��توزیرش) پیغام دادند که اگر با کمک،
گروگانه��ای ما را حل کنید یک دنیای دیگ��ری میبینید .آن روی آمریکا را
میبینید .ما کمک کردیم و حل کردیم و خیلی هزینه کردیم تا گروگانگیرها
را پیدا کنیم و بعد قانعشان کنیم وقتی این کار را کردیم ،گفتم آمریکا چه کار
میکند؟ آمریکاییها گفته بودند معلوم شد که ایرانیها در اینجا دست داشتند
که به این آسانی مساله را حل کردند .به جای اینکه اینجور باشد ،آن شد .آن
زمان در مصاحبهایگفتم که به اینها نمیشود اطمینان کرد .هر وقت مذاکره
میخواستند میگفتم اول اموال ما را آزاد کنید تا ما یک نشان حسننیت عملی
از شما داشته باشیم و من حرفهای شما را باور نمیکنم.
هاش��می این را هم گفته که «من به امام نامه نوش��تم مساله آمریکا را در
حیات خودتان حل کنید و این بعد از شما برای مسئوالن میماند .من هفت،
هش��ت مورد را از ایش��ان خواس��تم این یکی را عمل نکردند .یکی ،دو مورد را
قبول نکردند .موضوع عربس��تان را خواس��تم ،ایشان قبول کردند که ما حج را
برگردانیم .شورای نگهبان را گفتم که مجمع تشخیص مصلحت نظام را تاسیس
کردند .در نامهای که نوش��تم ،هفت خواسته بیان کردم که چهار ،پنج مورد را
عمل کردند و یکی ،دو تا هم ماند».
وی در بخش دیگری از این مصاحبه درباره این س��وال که «بحثی مطرح
هست که تبلیغ میکنند بین حضرتعالی و آقای روحانی فاصلهای ایجاد شده
است .چنین چیزی وجود دارد؟» میگوید :خیر همان که دلم میخواست اتفاق
افتاد ،خوشحال و راضی هستم.

تقدیر خجالتآور
از روزنامهنگار طاغوتی همکار BBC

فردی که به عنوان پیشکسوت روزنامهنگاری مورد تقدیر رئیس جمهور قرار
گرفت ،از گردانندگان نشریه مبتذل زن روز در قبل از انقالب و از همکاران اخیر
شبکه دولتی انگلیس است.
دی��روز در جریان معرفی برگزیدگان جش��نواره مطبوعات ،چهار نفر مورد
تقدیر قرار گرفتند و از جمله دکتر روحانی به پیشنهاد وزارت ارشاد ،از فرجاهلل
صبا به عنوان پیشکسوت روزنامهنگاری تقدیر به عمل آورد.

کیهان و خوانندگان

گفت و شنود

قورباغه
گفت :دانشگاه آزاد دو نفر از محکومان فتنه آمریکایی  -اسرائیلی
 88را در مسئولیتهای مهم این دانشگاه به کار گرفته است.
گفتم :یعنی کس�انی را که تحت مدیریت مس�تقیم مثلث
آمریکا و اس�رائیل و انگلیس علیه مردم وطن خود دس�ت به
آشوبزده و برای دشمن خوشرقصی کرده بودند؟
گفت :و به همین علت دستگیر و محکوم و زندانی شده بودند.
گفتم :یعنی این دانشگاه از هفت دولت آزاد است!
گفت :شاید مسئوالن این دانشگاه تصور میکنند که مردم جنایات
فتنهگران را فراموش کرده و آنها را نمیشناسند!
گفتم :چه عرض کنم؟! یارو برای دزدی وارد خانهای ش�ده
ب�ود .صاحبخانه بیدار ش�د و داد زد کیه؟ و دزد ناش�ی گفت
کسی نیست! گربه است! و بعد برای اطمینان صاحبخانه صدای
قورباغه درآورد!

با بررسی دو موضوع اختالفی میان مجلس
و شورای نگهبان

آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
در سال جاری برگزار شد

در آخری�ن جلس�ه س�ال
 92مجمع تش�خیص مصلحت
نظ�ام ،دو موض�وع اختالف�ی
میان مجلس و شورای نگهبان
بررسی شد.
ط��رح دو فوریتی اص�لاح ماده
« »84قانون برنامه پنج ساله پنجم
توسعه جمهوری اسالمی ایران ،اولین
موضوع اختالفی بود که در دس��تور
کار ق��رار گرفت ک��ه پس از بحث و
بررس��یهای اعضا ،نظر کمیسیون
اقتص��اد کالن ،بازرگان��ی و اداری
مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد
تصویب قرار گرفت و مقرر شد نظر
قبلی مجمع مبنی بر عدم تغییر در
ترکیب هیأت امنای صندوق توسعه
مل��ی ،مصوب برنامه پنجم توس��عه
کشور همچنان پابرجا باقی بماند.
در این جلس��ه که ع�لاوه بر
اکثریت اعض��ا ،وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،معاون برنامهریزی
و نظارت راهبردی رئیس جمهور،
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اس�لامی ،معاون حقوقی
رئیس جمهور ،مدیر عامل سازمان
تأمین اجتماعی ،رئیس هیأت عامل
صندوق توس��عه مل��ی و اعضای
حقوقدان شورای نگهبان نیز حضور

داش��تند ،ط��رح بیمه بی��کاری و
حمایت از بی��کاران متقاضی کار،
به عنوان دومین موضوع اختالفی
ارجاع��ی ب��ه مجمع تش��خیص
مصلحت نظام در دستور کار قرار
گرفت و تصمیمگیری شد.
براس��اس مباحث مطرح شده
توس��ط اعضا و پیشنهاد مشترک
دولت و مجلس ش��ورای اسالمی،
مقرر ش��د این طرح جهت بررسی
جامع و کاملتر درباره بیمه بیکاری
و ارائه الیحه جامعتر و رفع ابهامات
ش��ورای نگهبان و موانع اعتبارات
مالی ،مجددا ً به مجلس ش��ورای
اسالمی عودت داده شود.
همچنی��ن آیتاهلل هاش��می
رفسنجانی در پایان جلسه دیروز
با تشکر از سعه صدر و حضور مؤثر
کلیه اعضا در طول جلسات امسال
و قدردانی از مشارکت فعال و مؤثر
دولت در مباحث و موضوعات برای
اعضا در سال آینده آرزوی توفیق و
موفقیت بیشتر کرد.
همچنی��ن در ابتدای جلس��ه
علیاکبر والیتی ،گزارشی از آخرین
تحوالت سیاس��ی ،نظامی منطقه
بحران��ی اوکراین را به اطالع اعضا
رساند.

نامبرده از گردانندگان اصلی نشریه زن روز در رژیم طاغوت و از همکاران
اصلی مجید دوامی (از عوامل سازمان سیا) بود؛ نشریهای که به ترویج ابتذال
و فساد اخالقی اهتمام داشت.
فرجاهلل صبا همچنین یکی از کارگردانان اصلی روزنامه (به مدیر مسئولی
فائزه هاش��می) بود که تیم اصلی گرداننده این روزنامه را دور هم جمع کرد
و البته سرانجام این روزنامه به مصاحبه با بیوه محمدرضا پهلوی و توجیه و
تطهیر خیانتهای رژیم پهلوی انجامید.
نامبرده همچنین یکی دو س��ال پیش به عنوان مصاحبهکننده با شبکه
دولتی انگلیس همکاری داشت.

دفاع عجیب و غریب
از دو روزنامه هتاک

آی��ا حامیان دولت در میان روزنامههایی قرار دارند که منکر والیت امیر
مؤمنان و احکام الهی نظیر حکم قرآنی قصاص هستند؟
رئيسجمهور دیروز در مراس��م اختتامیه جشنواره مطبوعات با انتقاد از
توقیف مطبوعات گفت :دولت معتقد اس��ت توقفها و توقیف آخرین راهحل
است نه اولین راه .ممکن است مطبوعات یا جریدهای خطا کند و یا مرتکب
اشتباه بزرگی شود ،اما اولین قدم این است با نویسنده و یا مدیر مسئول آن
رسانه برخورد شود .چرا کل آن رسانه بسته میشود؟ و عدهای از عزیزان که
آنجا در بخشهای مختلف کار میکنند به خاطر خطای یک نفر بیکار میشوند.
وی تاکید کرد :اش��کال ندارد اگر نویس��ندهای خطا میکند با او برخورد
قانونی شود .اگر خدای نکرده فردی خیانت کرده و به مقدسات و منافع ملی
احترام نمیگذارد باید با او برخورد شود ،با نویسنده و مدیر مسئول برخورد
شود اما ما چرا با همه برخورد میکنیم؟ چرا قدم اول توقیف و توقف؟! اشکال
ندارد گاهی ممکن است نیاز به توقیف و توقف باشد ،اما چرا اینقدر عجله؟
روحانی در ادامه گفت :چطور امروز برخی آزادند و برخی از آزادی سهم
اندک��ی دارند؟ منتقدان دولت آزادند و آزاد خواهند بود اما بگذارید به همان
اندازه همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند.
رئي��س جمهور تصریح کرد :نقد به خصوص نقد س��ازنده باید باش��د و
این افتخاری برای دولت اس��ت .من در هیئت وزیران به مس��ئوالن گفتهام
یا ش��کایت از طرف دولت نس��بت به یک روزنامه و رسانه نباید باشد و یا به
حداقل ضروری اکتفا شود.
طی چند ماه اخیر حکم توقیف  3نشریه صادر شده که اتفاقاً یکی از آنها-
یالثارات -از منتقدان دولت بوده و با اصرار وزیر ارشاد توقیف شده بیآن که
کسی نگران بیکاری همکاران آن باشد.اما دو نشریه توقیفی دیگر نشریات بهار
و آسمان هستند که مدعی حمایت از دولت بودهاند و گویا آقای رئيس جمهور
نیز از توقیف آنها ناخرسند است .روزنامه بهار در روز قبل از عید بزرگ غدیر،
به قلم یکی از اعضای گروهک نهضت آزادی -که با رئيس اداره سوم ساواک
در قبل از انقالب در ارتباط بوده -به انکار والیت امیر مؤمنان(ع) پرداخت.
آس��مان نیز به صورت هفتهنامه منتش��ر میشد که با موهبتهای ویژه
دولت تبدیل به روزنامه شد و محمد قوچانی سردبیری آن را بر عهده گرفت.
این نشریه نیز اخیرا ً به خاطر غیرانسانی خواندن حکم قرآنی قصاص آن هم
از زبان یک عضو گروهک مرتد جبهه ملی توقیف گردید.
با این اوصاف جای س��ؤال اس��ت که چرا آقای روحانی دشمنان قرآن و
اهلبیت علیهم السالم را حامیان دولت میخواند؟آیا این توهین به اعضای
محترم دولت و رئيس جمهوری که سوگند خورده پاسدار مذهب رسمی کشور
باشد ،نیست؟ همچنین جای سؤال دارد که به فرض تظاهر این رسانهها به
حمایت از دولت ،چرا وقتی رئيسجمهور محترم هتاکی و حرمتشکنی آنها را
مشاهده میکند ،از آنان برائت نمیجوید و به جای حمایت از قرآن و اهلبیت،
تعصبات سیاسی و قبیلهای و انتخاباتی را پیش میکشد؟!
نکته بعدی که باید یادآور ش��د سابقهداری گردانندگان این نشریات در
ارتکاب انواع جرایم امنیتی ،قضایی و مطبوعاتی اس��ت و سؤال این است که
اگر باید نگران بیکار ش��دن روزنامهنگاران در صورت توقیف یک نشریه بود،
چرا نباید جلوی فعالیت این عناصر س��ابقهدار را گرفت ؟ آیا وزارت ارش��اد و
دولت محترم در این باره مسئولیت ندارند؟
درباره پذیرش انتقاد از سوی دولت نیز بیسواد خواندن منتقدان توافق
ژنو از سوی آقای روحانی و شکایت و دادگاهی کردن مطبوعات و نویسندگان
آنها به خاطر انتقاد از توافق ژنو یا موارد مشابه ،خود به اندازه کافی گویاست.
همچنین با پیگیری وزارت ارشاد ،هیئت نظارت به دو نشریه منتقد  9دی و
وطن امروز تذکر داده است.
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* پاس��خ ملت ایران به عربدههای بیوقفه س��ران آمریکا این است که دوران
غارتگری شما در غرب آسیا رو به پایان است .چه به مذاق شما خوش بیاید
چه نیاید.
عبداللهی
* اینکه مقامات آمریکا برای ارائه گزارش دائم به اس��رائيل غاصب میروند
تعجبی ندارد .کشورهای غربی بهخصوص آمریکا و فرانسه و آلمان در ایجاد
رژیم صهیونیستی شرکت داشته و این غده سرطانی را بین کشورهای اسالمی
ب��رای تامین منافع خود برپا کردند ،لذا باید در نگهداری این رژیم ،همت به
خرج دهند .اگر این کار را نکنند جای تعجب است .همه و از جمله دستگاه
سیاست خارجی همواره باید این واقعیات را مدنظر داشته باشند.
یک شهروند
* حضور اصحاب و عوامل فتنه در دولت یازدهم حرکتی خالف مردمساالری
دینی است،زیرا امت غیور و والیتمدار ایران اسالمی در روز تاریخی  9دی 88
با حضور بیسابقه خود اعالم کردند از فتنهگران بیزارند و آنها را نمیخواهند.
سلیمان بلغار
* به نظر میرسد نقشهای که دشمن برای ما کشیده از دو سمت جلو میرود
اول در حد ممکن وادادن در مسائل هستهای و سپس انفعال محض در مسائل
داخلی اس��ت .غافل از اینکه تا وقتی چنین رهبر حکیم و هوشمند و چنین
ملت بصیری وجود دارد امکان موفقیت آنها در حد صفر است.
یک شهروند
* واقعاً برای وزیر ارشاد متأسفیم که برای شجریان فرش قرمز پهن میکند و
قول داده زمینه را برای برگزاری کنسرت وی فراهم کند .یادمان نرفته بیادبی
ایشان به نظام و حتی اسالم را که در رسانههای دشمن از  1400سال جفا به
موسیقی سخن گفته بود .او به اصول نظام هیچگونه پایبندی ندارد.
0916---1407
* قوه قضائیه تا کی در برابر گس��تاخی برخی عناصر مطرود سکوت اختیار
میکند .چرا با چنین افرادی که پا روی خون مقدس هزاران شهید میگذارند
و مقدسات را زیر سؤال میبرند برخوردی صورت نمیگیرد.
خانم راستی از اراک
* پذیرفته نیس��ت که همه جا صحبت از اقتصاد مقاومتی باش��د ولی رسانه
ملی کش��ور برای خودش از تمام ش��بکهها محصوالت خارجی را تبلیغ کند.
به ویژه اینکه مدتی اس��ت با اعالم جوایز ارزنده مردم را به خرید بیش��تر این
محصوالت تش��ویق میکنند .همچنین چرا دو منطقه تجاری معروف تهران
یعن��ی خیابانهای ری و جمهوری اس�لامی پر از تابلوه��ای تبلیغ کاالهای
خارجی است؟
درهوند و 0912---2748
* اگر دو شغله بودن در کشور ممنوع است پس چرا برخی مسئولین در این
دولت تا پنج ش��غل دارند .نکند منظور از دو شغله بودن کارگران ساختمانی
هستند که مث ً
ال گچکار نمیتواند سیمانکاری هم انجام بدهد!
0911---8916
* بیماران بهویژه کسانی که سهمی از بیمه هم ندارند اگر دچار بیماریهای
صعبالعالج باشند از عهده درمان و دارو و پرستاری برنمیآیند .اگر شعاری
که در مورد مرحله بعدی هدفمندی داده میشود (بیمه همگانی) واقعا عملی
است مردم حاضرند از خیر یارانه  45هزار تومانی خود بگذرند واال اگر فقط
ش��عار باش��د قطعا یک موج نارضایتی در جامعه ایجاد خواهد کرد ...شایسته
اس��ت با تدبیر و تأمل بیش��تر مرحله بعد را اجرا کنند تا آس��یب کمتری به
مردم و نظام وارد شود.
بوربور از ورامین
* از مسئولین مسکن فاز  3فرهنگیان و شهرداری شوشتر درخواست میشود
اقداماتی مثل آس��فالت خیابانها و ساخت مسجد را برای اهالی این منطقه
انجام دهند.
0916---4712
* ش��غلم آزاد اس��ت و بیمهام اختیاری است درآمدم از یک کارگر ساده هم
پایینتر است .سه ماهی یک بار  400/000تومان بیمه پرداخت میکنم ولی
سبد کاال در مرحله دوم هم به من تعلق نگرفته است .تکلیف ما چیست؟
0916---9175
* اگر نوشتهای در موضوع با قصاص و موضع غربیها در قبال آن داشته باشم
چگونه میتوانم برایتان بفرستم.
0935---6916
کیهان :ش�ما میتوانید نوش�تهتان را از طریق نشانی و یا پست الکترونیک
مندرج در صفحه آخر روزنامه ارسال کنید.

* من یک طلبه متأهل هستم و سبد کاال به بنده تعلق نگرفته است .به هر
کجا مراجعه میکنم کسی جوابگو نیست .چرا؟
0936---6365
* در شهرستان اهواز دوشنبه هر هفته روز مالقات عمومی مردم با شهرداران
اعالم شده است ولی شهردار منطقه  7این شهرستان چندین هفته پیدرپی
در دفتر کار خود حاضر نمیشود و شهروندان ساعتها معطل میشوند.
0916---4751
* قیمت پودر لباسشویی ...در مهر ماه امسال  2150تومان بود در حال حاضر
به  2950تومان افزایش یافته است .بنویسید معنی آرامش در بازار را فهمیدیم.
0915---6458
* از اینکه  45سال از عمرم را روی تولید شیرآالت ساختمانی گذاشتهام سخت
پشیمانم .دو سال پیش برای بازپرداخت وام بانکی که گرفته بودم مجبور شدم
منزل مس��کونی خویش را بفروشم .امسال هم برای پرداخت حقوق کارگران
در شب عید از طرق نامتعارف اقدام کردهام .آن وقت میشنویم که به کسی
که ماموریت نرفته  12میلیارد تومان حق ماموریت دادهاند.
0919---7130
* از مسئولین محترم دانشگاه پیام نور درخواست میشود به حل مشکالت
نیروهای شرکتی اهتمام بیشتری نشان دهند.
محمدی
* همسرم از ناحیه هر دو پا ،هر دو گوش ،چشم ،سر به شدت مجروح شده ولی
برای او  25درصد جانبازی در نظر گرفتهاند بیش از  7بار به کمیسیون پزشکی
رفته ولی ترتیب اثر نمیدهند .این حقوق کم واقعا پاسخگوی زندگی ما نیست.
همسر جانباز املشی
* از مسئولین مرکز علمی کاربردی انتظار میرود نسبت به حل مشکل سامانه
سجاد که مشکالت زیادی را برای دانشجویان به وجود آورده عنایت نمایند.
0913---2126
* خدا وکیلی اگر س��ال گذش��ته کارمندی جلوی ساختمان یک وزارتخانه
خودش را به آتش میکشید روزینامههای دوم خردادی چه کار میکردند؟
آیا مثل مدتی قبل که یکی از کارمندان وزارت نفت به دلیل مشکالت زندگی
خودسوزی کرد و آنان سکوت اختیار کردند اقدام میکردند؟ یا عالم و آدم را
از این حادثه باخبر میساختند.
0913---1050
پاسخ روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
ضمن تشکر از آن روزنامه وزین در خصوص انعکاس درخواستهای مردمی،
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ  92/11/09با عنوان «جمعآوری پایههای
روش��نایی» محدوده خیابان شهید مجتبی بیگلر تهرانی منشعب از خیابان
آبش��ار حد فاصل بنبس��ت اول تا تقاطع شهید برادران به آگاهی میرساند:
«با تمهیدات به عمل آمده نس��بت به جمعآوری پایههای راکد روش��نایی
در محدوده مذکور اقدام ش��د .ضمناً به اطالع ش��هروندان محترم میرساند
سامانه  121فوریتهای برق در مواقع قطعی برق و خاموشی معابر و سامانه
 85121در خصوص دریافت ش��کایات ،پیش��نهادات و ...پاس��خگوی شما
شهروندان میباشد».
پاسخ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
«در پاسخ به مطلب مندرج در کیهان به تاریخ  ،1392/11/23با عنوان «نظارت
بیش��تر نس��بت به جابجایی مس��افرین در ایام تعطیل» به آگاهی میرساند:
خدمترسانی در روزهای تعطیل براساس نیازسنجی و استقبال شهروندان از
خطوط مختلف صورت میگیرد بدیهی است تعداد اتوبوسها به علت کمبود
مسافر با روزهای عادی متفاوت میباشد لذا جهت رفاه حال مسافران محترم
به مناطق و س��امانههای تابعه تأکید گردید ضمن رعایت طرح نیازس��نجی
در اعزام اتوبوس به ایستگاههای مختلف مساعدت الزم را معمول نمایند».
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