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خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز هجوم روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تروریست های »داعش« به شهر 

سامرا و تالش برای ویران کردن مضاجع ائمه و بزرگان دینی در این شهر که به 
شکست انجامید، ظرفیت آن را دارد که بطور جدی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گیرد. تالش هایی از این دست به احتمال زیاد ادامه می یابد و در عین حال از 
نوعی حمایت منطقه ای و بین المللی هم حکایت می کند. چه اینکه هیچ کس 
تردید ندارد که اقداماتی از این دست ریشه در یک طراحی چند الیه اطالعاتی 
و سیاسی دارد و براساس فرمول »توسعه درگیری های مذهبی و طایفه ای به 
مثابه راه حلی برای به فراموشی سپردن نقش غرب در عقب ماندگی مسلمانان 
و جنگ هایی که غرب علیه آنان تحمیل کرده است«، دنبال می شود. برای 
رسیدگی به ابعاد این پرونده ابتدا مروری به روند قدرت یابی عامالن مستقیم 
این حادثه خواهیم داشت و سپس دالیل حمایت غرب از آن را تا اندازه ای که 

در حوصله یک یادداشت است، مورد اشاره قرار می دهیم.
همزمان با بن بس�ت اقدامات تروریستی در سوریه در اواخر سال 1390 
سر و کله یک گروه جدید در سوریه تحت عنوان »الدولهًْ االسالمیه فی العراق 
والش�ام« پیدا شد که البته پیش از این به عنوان »شاخه القاعده در عراق« 
شناخته می شد. توسعه دامنه فعالیت این گروه به سوریه در حالی اتفاق افتاد 
که این گروه درجریان درگیری های اواخر سال 1385 و اوائل سال 1386 با 
دادن تلفات زیاد از عراق گریخت و راهی لبنان شد که حاصل آن درگیری های 
موسوم به »نهرالبارد« در خرداد 1386 بود. در این درگیری ها نیز این گروه 

تلفات زیاد داد و از ارتش لبنان شکست خورد.
گروهک »دولت اس�المی عراق« 5 س�ال بعد به سوریه سرازیر شد و با 
عنوان اختصاری »داعش« فعالیت خود را در استانهای حلب، رقه و دیرالزور 
توس�عه داد و امروز به جریان اول معارضه مس�لحانه علیه دولت این کشور 
تبدیل ش�ده است. این درست زمانی بود که پروژه »همایش های سیاسی با 
حضور 40 تا 80 کش�ور با محوریت آمریکا« و پروژه »ارتش آزاد س�وریه« با 
شکست مواجه شده بودند و رویه آمریکایی ها مبتنی بر »شکست اسد به هر 
قیمت و توسط هر کس« شده بود. پروژه داعش در مقابل نیروهای مقاومت 
تاب نیاورد و شکست های پی درپی متحمل شد، ضمن آنکه در فاصله تیر 92 

تا خرداد 93 نتوانست به هیچ پیروزی دست پیدا کند.
داعش پس از این شکست ها به سمت استان االنبار عراق آمد تا بخت خود 
را در این کشور بیازماید ولی علیرغم آنکه طی یک نبرد چند هفته ای، فلوجه 
و بخش هایی از شهر رمادی مرکز استان سنی نشین االنبار را به تصرف درآورد، 
نتوانست تأثیری روی پایتخت عراق که هدف نیروهای ابوبکر البغدادی از کوچ 
ب�ه فلوجه بود، برجای بگذارد و در عمل به محاصره ارتش عراق و نیروهای 
مردمی این کشور درآمد. اما در همان حال گزارش های مستندی وجود داشت 
که از حمایت جدی و تمام عیار دولت عربستان از این گروه حکایت می کرد. 
تصاویر ماهواره ای بارها ستون های نظامی را نمایش دادند که نشان می داد، 
حمل تسلیحات بصورت کاروانی از عربستان وارد استان االنبار و سپس به 
فلوجه و رمادی سرازیر می شود کما اینکه نیروی هوایی عراق چندین نوبت 

این ستونهای حمل تسلیحات را مورد حمله قرار داد.
با وقوع بن بست در فلوجه و عملیات پی درپی حکومت عراق علیه داعش و 
نیز با برگزاری انتخابات با شکوه ریاست جمهوری در سوریه که فقدان حمایت 
مردمی تروریس�ت های داعش را برمال کرد و نگرانی و عصبانیت مش�ترک 
آمریکا و عربستان را نیز در پی داشت، داعش تصمیم گرفت با یک »اقدام 
بزرگ« بر خوشحالی جبهه مقاومت و دولت های حامی مردم سوریه در منطقه 
نقطه پایان بگذارد و از این رو تصرف و تخریب حرم امام هادی و امام عسکری 
-علیهما الس�الم- در شهر سامرا پایتخت استان صالح الدین در دستور کار 
قرار گرفت. حمله روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته به حرم های 
مطهر بزرگان شیعه نتیجه این طراحی بود که البته این بار هم ارتش عراق و 
هزاران مانع حرم مطهر ائمه بزرگوار ضمن خنثی کردن توطئه تروریست ها 
ضربات مهلکی را بر این گروه وارد کردند. خبرها بیانگر آن است که داعش 

با دادن صدها تلفات ناگزیر به فرار گردیده است.
ام�ا نکته های مهمی که از ارتباط موثر طرف های منطقه ای و بین المللی 
حکایت می کنند، وجود دارند که بدون توجه به آن تحلیل ابعاد حادثه ممکن 

نیست؛ از جمله: 
1- توس�عه فعالیت داعش در س�وریه در خالل اردیبهشت 91 تا خرداد 
92 در حال�ی ص�ورت گرفت که این گروه دو بار و در مواجهه با نیروهایی به 
مراتب ضعیف تر از ارتش سوریه )یعنی صحوه های عراق در سال 85 و ارتش 
لبنان در سال 86( شکست خورده و تلفات زیادی داده بودند. از سوی دیگر 
بازگش�ت دوباره این گروه از مناطق شمالی سوریه به مناطق مرکزی عراق 
هم در حالی صورت گرفت که دولت عراق به مراتب از پاییز و زمس�تان 85 
قوی تر می باشد. کامال واضح است که قدرت یابی داعش در یکی دو سال اخیر 

نمی تواند یک »رخداد درونی« تلقی شود.
2- اقدامات پرهزینه داعش بدون برخورداری از یک »پشتوانه مطمئن 
مالی« ممکن نیس�ت چطور ممکن است که یک گروه بدون پشتوانه جدی 
مالی، سه سال درگیر هزینه هایی که از هزینه های معمول ساالنه یک کشور 
هم فراتر است، باشد. با این وصف نباید تردید کرد که برنامه حمله به حرم 
ائمه  ش�یعه یک تصمیم داخلی گروه داعش نبوده اس�ت اما در عین حال 
چنین اقدامی آشکارتر از آن است که سر فرماندهی آمریکا در خلیج فارس 
که هدایت ناوگان پنجم این کشور را برعهده دارد، از آن بی خبر باشد. کما 
اینکه آمریکا گزارش تحرکات بسیار کوچک تر جبهه مقاومت را افشا کرده 

و یا در اختیار کشورهای وابسته به خود قرار می دهد.
3- تالش برای تخریب حرم امامین عس�کریین و اهانت به قبور مطهر 
بزرگان شیعه در سامرا از نظر اعتقادی به وهابیت نزدیکتر است تا به گروه 
داعش. چرا که براس�اس بررسی هایی که روی اعضای داعش صورت گرفته 
اس�ت، اعضای عراقی و غیرعراقی این گروه »حنفی مذهب« می باش�ند که 
تخریب قبور و مخالفت با زیارت اعتاب مقدسه را حرام دانسته و احترام به 
»اموات مومنین« را مستوجب پاداش اخروی می داند. پس کامال واضح است 
که اقداماتی از این قبیل که متاسفانه در سوریه به منهدم کردن قبر صحابی 
بزرگوار پیامبر حجربن عدی منجر گردید با وهابیت و سرگذشت و اعتقادات 
آنان تناسب بیشتری دارد. گفتنی است که طراحی برنامه حمله به حرم ائمه 
در س�امرا درست در زمانی انجام شده که عربستان بشدت از ایران ناراضی 
و عصبانی بوده است کما اینکه شبکه تلویزیونی »العربیه« نوشت عربستان 

در پرونده های منطقه به ایران باخته است.
4- اشتباه نشود اهانت به قبور مطهر ائمه )ع( خود یک برنامه نیست بلکه 
مقدمه یک برنامه است به این معنا که اساس بحث دامن زدن به درگیری میان 
مس�لمانان بخصوص میان اهل سنت و شیعیان است و حمله به قبور ائمه و 
صحابه می تواند بعنوان »قوی ترین چاشنی« درگیری مورد استفاده قرار گیرد. 
در واقع برنامه حمله به حرم ائمه در سامرا ظرفیت آن را داشت که شیعیان 
را بشدت عصبانی کرده و به سامرا سرازیر کند و باعث کشته شدن هزاران 
نفر گردد کما اینکه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بلندگوهای 4 مسجد 
اهل سنت در سامرا که در سیطره تروریست ها قرار داشت، اهل سنت را با 
عنوان »سنی های غیرتمند« مورد خطاب قرار داده و آنان را به پیوستن به 
جهاد علیه روافض- که منظورشان شیعیان بود- دعوت می کردند که البته 
این دعوت ها چندان مورد اعتنای برادران س�نی مذهب س�امرا که اکثریت 

قاطع جمعیت این شهر را شامل می شوند، قرار نگرفت.
جا دارد در اینجا سوال کنیم آیا »درگیری شیعه و سنی« یک نسخه اصیل 
وطنی اس�ت یا یک نسخه وارداتی اس�ت. اگر کمی به فقه و تاریخ و منطق 
حنفی ها- چه امامان اولیه و چه ش�خصیت های دینی فعلی ش�ان- مراجعه 
کنیم درمی یابیم که از این فقه، تاریخ و منطق جز تسامح و تساهل مذهبی 
در مواجهه با مذاهب دیگر اسالمی از جمله مذهب شیعه و نحله های  مرتبط با 
آن مثل علوی ها، زیدیه و اسماعیلیه برنمی آید و امام ابوحنیفه که به شاگردی 
امام جعفر صادق-ع- علیرغم آنکه دستکم سه سال از امام ششم ما بزرگتر 
بوده، افتخار می کرده، بیش از ائمه مذاهب دیگر اهل سنت به رفق و مدارای 
مذهبی توصیه می کرده است. پس درگیری نیروهای داعش در سوریه، فلوجه، 
رمادی و سامرا نمی تواند برخاسته از منطق دینی و مذهبی باشد. اما در عین 
حال این لقمه حتی از دهان آل سعود هم بزرگتر است. اگر این اتفاق افتاده 
بود، عربستان نمی توانست خود را از تبعات سنگین و غیرقابل محاسبه آن 
برکنار بداند. اما غربی ها می توانستند به جهل توده هایی که از نظر آنان و به 
گمانشان فقط ظاهر و صورت ماجرا را می بینند، تکیه کرده و توسل به چنین 
اقدامی را توصیه نمایند. کما این که حمله به شخصیت های مقدس، مکان های 
مقدس و متون مقدس از جمله پیامبر و قرآن و مساجد در غرب سابقه زیادی 
دارد که اقدام پلید کشیش »تری جونز« در شهریور 89 در به آتش کشیدن 
قرآن و ماجرای انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز علیه پیامبر بزرگوار اسالم در 
روزنامه های رسمی فرانسه، انگلیس و دانمارک در شهریورماه 1391 نمونه هایی 
از این مسئله است آیا کشورهای غربی که در آن سال ها این اقدامات وقیحانه 
را تحت عنوان »آزادی رسانه« و »حقوق بشر« توجیه کرده اند، می توانند در 
اهانت به حرم بزرگان اسالم در این منطقه بی طرف و بدون نقش تلقی شوند؟ 

آیا می توان هزاران شاهد و بینه را نادیده گرفت؟
بر این اساس می توان گفت عملیات نظامی علیه بزرگترین مراکز فرهنگی 
بشر و مقدس ترین مکان هایی که بشر در آنها آرام می گیرد، یک موضوع ساده 
و یک رخداد منقطع از سایر رخدادهایی که از نظر مفهومی در یک مسیر و 

هدف قرار می گیرند، نیست.

بی بلیت !کاریکاتورهایی که در سامرا جان گرفتند!

سعداهلل زارعی

* از امت خمینی کبیر)ره( که با حضور میلیونی خود در سالگرد عروج ملکوتی 
روح خدا با خلف صالحش بیعت دوباره کردند تشکر می کنم. و به خلف صالح  
او که 25 سال سکاندار انقالب اسالمی در جهان پرتالطم، کشتی انقالب را 
به سالمت به ساحل رساندند تبریک عرض کرده و خدا را سپاس می گوییم.
0919---8847

* سه ماه از سال 93 که سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی 
نامگذاری شده می گذرد دولت و مسئولین گزارش بدهند برای رفع دغدغه 

رهبری در این مورد چه کرده اند.
0937---2078

* رهبر معظم انقالب از ابتدا نس��بت به مذاکرات 1+5 خوش��بین نبودند و 
این حکمتی داشت. رهبری می دانستند که اینها چه جرثومه هایی هستند 
لذا با اظهارات رئیس جمهور محترم در 93/3/13 در حرم امام که این سخن 
خمینی کبیر)ره( را یادآوری کردند که رئیس جمهور آمریکا بداند منفورترین 
شخصیت ها در اذهان مردم ایران است به نظر، ایشان نیز متوجه شده و از 
ادامه مذاکره ناامید شده است. امیدواریم هزینه هایی از قبیل توقف غنی سازی 
20 درصد، بی مهری ها به دانش��مندان هس��ته ای کشورمان، باز شدن پای 
جاسوسان 1+5 به کشور و... که جمهوری اسالمی پرداخت نیز جبران شود.
یک هموطن از شیراز
*  اینکه مراجع معظم تقلید و علما و متدینین دغدغه دین و آخرین مردم 
را دارند برترین ارزش است. مایه تعجب است که برخی مسئولین به جای 
همراهی با متدینین و رفع مشکالت و معضالت اخالقی جامعه از مخالفت 
آن ها با منکرات ناراحت هم می شوند. ای کاش این قدر که به محیط زیست 
اهمیت می دهند به حل معضالت فرهنگی، بیکاری، مسکن، ازدواج جوانان 
و... نیز اهمیت بدهند. ما درباره ارزشهای اسالمی و انقالبی کوتاه نمی آییم.
0915---0036
* امیر کویت در س��فر به کش��ورمان گفته، ما به گاز ایران نیاز مبرم داریم. 
ارزش گاز به مراتب بیش از آن اس��ت که ما بخواهیم از طریق صادرات آن 
به دیگر کشورها سرمایه به دست آوریم. بهترین مصرف منابع گازی تزریق 

آن به چاههای نفتی است که با افت فشار مواجهند.
امید حسنی
* در آینده ای نه چندان دور همین تروریست هایی که عازم سوریه شده اند و 
کشت و کشتار راه انداخته اند بالی جان آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه 

خواهند شد. انتقام الهی دیر یا زود  دارد ولی سوخت و سوز ندارد.
0911---2096

* دولت یازدهم در حالی ادعای اعتدال یعنی دوری از افراط و تفریط دارد 
که در حد افراط نسبت به مسکن مهر بی توجهی می کند چرا که هم قیمت ها 

را افزایش سرسام آور داده هم زمان تحویل را طوالنی کرده است.
0938---4832

* از فرمانداری محترم قاین درخواست می شود به جای حضور در مراسم های 
کم ارزش از قبیل نمایشگاه  مارهای سمی و... به فکر برطرف کردن مشکالت 
شهر از قبیل کمربندی، دانشکده پرستاری، دانشگاه بزرگمهر،  فاز 2 سیمان، 
فاضالب شهری، توسعه بیمارستان و دیگر مشکالت موجود شهر باشد. ضمنا 
مش��کل آب رسانی به روستای روش��ک قائن نیز علی رغم پیگیری های زیاد 

هنوز حل نشده است.
0915---5255
* معاون حمل  و نقل کاالی وزارت راه و ترابری که تا چندی قبل در بیرون 
از تهران در جاده اسالمشهر مستقر بود با تغییر مسئول آن طبق تشخیص 
مس��ئول جدید به داخل ش��هر تهران منتقل و سبب نارضایتی زیادی شده 
اس��ت. بنویسید انتقال این معاونت از بیرون شهر به نقطه مرکزی تهران با 

سیاست تمرکززدایی دولت با هیچ عقل و منطقی سازگاری ندارد.
صادقی
* با توجه به اینکه امس��ال کش��ور ما دچار کم آبی شده و چه بسا در فصل 
تابستان شاهد جیره بندی آب در بعضی از شهرها باشیم چه ضرورتی دارد 

که هر روز ماشین های شهرداری خیابان های پایتخت را آب پاشی  کنند؟
نعمتی
* ق��رار بود از درآم��د حاصل از اجرای مرحل��ه دوم هدفمندی یارانه ها به 
خانواده های تحت پوشش بهزیستی کمک بشود ولی تا امروز خبری نشده. 

چرا؟
0912---1384

* متاسفانه تعدادی از بلندگوهای بیرونی حرم حضرت امام خمینی در روز 
14 خرداد به هنگام سخنرانی رهبر معظم انقالب مشکل پیدا کرده بودند 
و صدا خوب شنیده نمی شد. چرا مدیریت این مکان مقدس نسبت به رفع 

این مشکل اقدام نمی کند و هر ساله شاهد این وضع هستیم.
0914---4331

* 2 سال است که خط تلفن ثابت  برای مغازه ام خریده ام به علت عدم استفاده 
طی یک س��ال اخیر از آن )به رغم پرداخت آبونمان آن( ش��رکت مخابرات 
منطقه شهید رمضانی اعالم می کند که این شماره تلفن از شما سلب امتیاز 
شده و اگر می خواهید باید 7 میلیون تومان پرداخت کنید تا به شما تحویل 
شود. با کلی دوندگی لطف کردند یک میلیون تخفیف داده و اعالم می کنند 
6 میلیون پرداخت کنید. از دستگاه قضایی و دیگر متولیان امر درخواست 

می شود جلوی اینگونه اجحاف های آشکار شرکت مخابرات را سد نمایند.
سیداحمد احسانی
*  جاده بین شهر سراب به روستای جهیزوان که در مسیر خود چند روستای 
دیگر را نیز به ش��هر متصل می کند در محدوده روستای اوغان حدود چند 
کیلومتر کامال خراب اس��ت تاکنون خسارات زیادی به خودروهای عبوری 
وارد شده و موجب نارضایتی اهالی منطقه را فراهم ساخته است. با توجه به 
نیاز اساسی روستانشینان منطقه برای دسترسی آسان و بی خطر به شهر از 

مسئولین محترم درخواست رسیدگی داریم.
حضرتی
* در خ��ط اتوبوس های تندرو مس��یر می��دان آزادی - پایانه خاوران تعداد 
مسافرین مرد حدود ده برابر خانم ها می باشد. با این حال برای پیاده و سوار 
شدن خانم ها دو در ولی برای آقایان فقط یک در اختصاص داده شده است. 
این وضعیت باعث شده که هر روز عده ای سارق جیب مسافرین را خالی کنند 
و یا زد و خورد بین مسافرین پیش بیاید چرا این وضعیت را اصالح نمی کنند؟
بهگو
* مصوبه اس��تخدام مربیان پیش دبس��تانی هنوز از سوی وزارت آموزش و 

پرورش اجرا نشده است؟ آیا علت خاصی دارد؟
کاسب
* در بعضی از اتوبوس های خصوصی تحت پوش��ش ش��رکت واحد دستگاه 
کارت خوان به گونه ای دس��تکاری ش��ده که با وجود جواب منفی در موقع 

ارائه کارت مبلغ مورد نظر را از موجودی کسر می کند.
0919---7902

* حجم بس��یاری از داروهای به شکل ش��ربت کودکان بیشتر از مقدار 
مصرف کودکان بیمار است به طوری که در هر تجویز دکتر فقط مقدار 
کمی از این داروها مصرف ش��ده و مابقی دور ریخته می شود با توجه به 
وضعیت اقتصادی و دارویی کش��ور ضرورت دارد در این مورد اصالحاتی 

صورت بگیرد.
0916---2705

کار آزادی یواشکی
به خودحراجی در کانادا کشید!

کار کمپین آزادی یواش��کی و معارضه با حجاب، به برهنگی یک خواننده 
ورشکسته روی صحنه در کانادا کشید.

»ش-ه���« خواننده پیش پا افتاده که پیش از این برای چند دالر بیش��تر 
حاضر شده بود به مقدسات اسالمی توهین کند، در پی فراموش شدن و مورد 
بی اعتنایی قرار گرفتن در رسانه ها، این بار چوب حراج به همه حیثیت خود زد 
و به هنگام به اصطالح اجرای کنس��رت در کانادا، به همراه گروهش برهنه شد 

تا برای آخرین بار و به هر قیمت شده، جلب توجه کرده باشد.
پیش از او برخی همکاران فراری نشریات زنجیره ای که ظاهراً کفگیرشان در 

خارج از کشور به ته دیگ خورده، اقدام به کشف حجاب کرده بودند.
برخی رس��انه های اصالح طلب در دوره حاکمیت اصالح طلبان نیز اقدام به 

تشکیک در امر ضروری و قرآنی حجاب کرده بودند.
احضار سعید زیباکالم
به اتهام نقد توافق ژنو!

دکتر س��عید زیب��اکالم به خاطر نقد توافق ژنو و با فش��ار دولت به دادگاه 
احضار شد!

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس اسبق اداره سازمان های بین المللی 
وزارت خارجه با بیان اینکه روز یکشنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه و بازپرسی 
شماره دو مراجعه کرده گفت: »بازپرس پرونده به من اعالم کرد که به علت نقد 
توافق ژنو در دانش��گاه علوم اقتصادی تهران در تاریخ 28 اردیبهشت 1393 به 

دادسرا احضار شده ام و در این باره تفهیم اتهام شدم.«
اس��تاد فلسفه دانشگاه تهران در پاس��خ به این سؤال رجا نیوز که مصداق 
عنوان اتهامی وی چه بوده است؟ گفت: »بازپرس محترم به من اعالم کرد بنا 
بر متن یکی از خبرگزاری ها، در آن سخنرانی گفته ام این چه دیپلماسی است 
ک��ه م��ا باید مدام دروغ بگوییم؟ ظریف می گوید بر اس��اس توافق نامه ژنو همه 
تحریم های شورای امنیت، تحریم های دوجانبه و چند جانبه برداشته خواهد شد.

قرار ش��د تا روز چهارش��نبه بار دیگر به دادسرا مراجعه کنم و ضمن بیان 
دفاعیات خود، در نهایت تصمیم گیری شود که پرونده به دادگاه ارجاع خواهد 

شد یا خیر؟
گفتنی است پیش از این برخی از جلسات سعید زیباکالم در شهرهایی مثل 
بندر دیر، جهرم، الر، فسا همچنین دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و 

دانشگاه امیرکبیر لغو مجوز شده بود.
پیش از دکتر زیباکالم نیز تعدادی از منتقدان توافقنامه ضعیف ژنو از جمله 
حجت االسالم دکتر سید محمود نبویان نماینده مردم تهران و کریمی قدوسی 

نماینده مردم مشهد به خاطر نقد توافق ژنو به دادگاه احضار شده بودند.
ای��ن در حالی اس��ت که دکت��ر روحانی در تاریخ 15 بهمن 92 از اس��اتید 
دانشگاه ها خواسته بود تا به میدان آمده و از توافق ژنو حمایت کنند اما توضیح 
نداده بود که در قبال برخوردهای امنیتی و قضایی با اساتید منتقد این توافقنامه 

موضع دولت چه خواهد بود؟
دعوت از آمریکایی همجنس باز

 برای تبیین اندیشه شهید مطهری!
وقتی در یک بیانیه حدودا ششصد کلمه ای، بیش از یکصد کلمه آن، توهین و 
آتشباری از عصبانیت و بکار بردن الفاظی مثل »جاهل، خبیث، کینه جو، خودسر، 
دروغ، کینه، نیرنگ  و...« باشد، به سادگی می توان هم به عمق ادب و شخصیت 

نویسندگان بیانیه پی برد و هم از استواری دلیل و منطق آنها خبردار شد!
ماج��را ب��ه اعتراض مردم و علمای مش��هد- و به تعبیر برخ��ی و از جمله 
بیانیه نویس��ان »عده ای بیکار و متوهم« - به س��فر اس��تاد دانشگاه و نویسنده 
آمریکایی به نام »جیمز کلی کالرک« باز می گردد. کالرک محقق ارشد موسسه 
مذاهب کالرک کافمن در دانش��گاه گرند رپیرز آمریکاست. او از مجریان پروژه 
»دین جهانی« است. پروژه ای که درصدد انحراف ادیان آسمانی و به ویژه اسالم 
از ماهیت اصلی خود و تبدیل به دینی تازه یا همان »اس��الم آمریکایی« اس��ت 
که امام راحل  بارها درباره خطر آن هشدار داده بودند. بر اساس این پروژه - که 
کالرک یکی از تالشگران اصلی تحقق آن است- دین هیچ نقشی در حاکمیت 
ندارد و احکام اجتماعی مانند قصاص، ارث و... باید از متون دینی حذف شوند! 
کالرک دراین باره تالش کرده و از جمله درباره ارتداد از جامعه دین دار می خواهد 
که منکران خدا را به رس��میت ش��مرده و محترم بدارند! وی به همین دلیل و 
به اس��تناد یک گزارش حقوق بش��ری، ایران را ناقض حقوق بشر و حقوق اولیه 
انس��ان ها معرفی می کند! او از مدافعین جدی همجنس بازی است و دراین باره 
رس��اله و گفتارهای متعددی هم دارد و بارها به قوانین کش��ورهای اسالمی که 
این عمل شنیع را ممنوع می دانند حمله کرده است. او در مقاله ای تحت عنوان 

»ازدواج همجنس بازان، عیسی چه می کرد« خطاب به مسیحیان آمریکا می نویسد: 
»مس��یحیان نباید عقاید خود را درباره ازدواج همجنس بازان به دیگران تحمیل 
کنند! بلکه باید از همجنسگرایان حمایت هم بکنند چرا که اگر مسیح امروز در 
میان ما بود چنین می کرد!« کالرک برای بقای رژیم اس��رائیل سعی بلیغی برای 
آشتی! میان مسلمانان و صهیونیست ها بعمل آورده و در کتاب فرزندان ابراهیم، 
آزادی و تساهل در عصر منازعات مذهبی تالش هایش را تئوریزه می کند. از دید 
او نیم قرن کشتار مسلمین توسط رژیم اسرائیل، اختالفی مذهبی است و با آشتی 

و تساهل حل می شود!
او که در آس��تانه انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در مقاله خود با عنوان 
»مهمتری��ن موض��وع سیاس��ی امروز« س��عی کرد نظ��ر م��ردم و کاندیداهای 
ریاس��ت جمهوری آمریکا را به مسائل مهم جلب کند، امنیت اسرائیل را در زمره 
این مسائل دانست و نوشت: »اگر حقوق برابر به عرب ها داده شود، چگونه اسرائیل 
می تواند دولتی یهودی باقی بماند؟ اگر سرزمین های اشغالی حائلی میان اسرائیلی ها 
و عرب های مس��لح و بی ش��مار [ !!] نداشته باشد، چگونه اسرائیل کوچولو نسبت 
به امنیت خود امید داش��ته باش��د؟« او البته سه سال قبل هم مهمان کنفرانس 
»مواجهه با فردا« به میزبانی شیمون پرز در سرزمین های اشغالی بوده و به گفته 
خودش افرادی مثل تونی بلر، نتانیاهو، ناتان شارانسکی )رئیس آژانس یهود( و... 

از مدعوین و عوامل اصلی آن بوده اند.
این فرد با چنین هویت و پیش��ینه ای - که بیش��تر به یک مامور تمام عیار در 
حوزه اندیش��ه و فلسفه ادیان ش��باهت دارد- برای »بررسی و تبیین اندیشه های 
شهید مطهری« به ایران دعوت شده است!! بانیان این همایش  بنیاد علمی فرهنگی 
استاد شهید مطهری با همکاری مجمع عالی حکمت اسالمی و دبیرخانه شورای 
انقالب فرهنگی هستند! و جای تاسف است که نام برخی چهره های موجه و نامدار 

در بین مسئوالن این مجموعه دیده می شود.
این شخص پس از »تبیین اندیشه های شهید مطهری«! راهی مشهد می شود 

تا البد در آنجا هم به تبیین سیره علمی و عملی امام رضا)ع( بپردازد!
امری که با هوش��یاری مردم و علمای مش��هد - که هوشمندانه تر از قم عمل 
کردند- ناکام ماند و به لغو برنامه وی منتهی ش��د. پس از لغو این برنامه، جهاد 
دانشگاهی مشهد - که متولی برنامه های مشهد جناب فیلسوف  حامی همجنس بازان 
است- مبادرت به انتشار فحش نامه ای تمام عیار علیه آنان که غیرت و دغدغه  دینی 
دارند نمود و بی محابا آنان را افراطی، جاهل، خبیث و... خواند! تاسف بار آنکه این 
بیانیه از س��وی یک تش��کل دانش��گاهی که باید در قید و بند اندیشه و استدالل 
باش��د صادر شد و تازه طی آن مخالفان بی س��واد و نادان معرفی شده اند. اکنون 
باید از دعوت کنندگان قم و جهاد مشهد که بیانیه سرشار از نزاکت و ادب صادر 
کرده پرسید؛ اگر وی را با شناخت کامل دعوت کرده اید، چرا از بیان عملکرد وی 
آشفته می شوید و فحش نامه صادر می کنید؟! کدام نکته غامض و گفته نشده در 
اندیشه شهید مطهری است که توسط کالرک حامی رژیم صهیونیستی و مدافع 
همجنس بازان کش��ف و حل ش��د!؟ و اگر اهل اندیشه نیستید، چرا به آنان که از 
شما بیشتر می دانند می تازید و توهین می کنید!؟ باید دانست آمریکا سال هاست 
سعی در اجرای پروژه »اسالم رحمانی« و نفی احکام اجتماعی و جهادی اسالم با 
بهره گیری از عناصر ضعیف النفس و بی سواد در سطح جهان دارد و رفت و آمد گاه 
و بیگاه عناصری چون کالرک با وس��اطت و دعوت برخی از همین گروه و پنهان 
داشتن هویت و ماهیت فکری و فردی مدعوین از بزرگان حوزه و دانشگاه و اهل 
اندیشه صورت می پذیرد تا همه چیز همانگونه که در بیانیه جهاد دانشگاهی مشهد 
هم گفته شده به نام بزرگان و در اصل به کام عوامل مستقیم و غیرمستقیم پروژه 
»اسالم رحمانی« تمام شود. هوشیاری بزرگان اندیشه در حوزه و دانشگاه حداقل 

انتظار و عامل خنثی شدن این روند شوم و بدفرجام است.
آمریکا نمی پذیرد با هیچ دولتی

 در ایران تنش زدایی کند
سخنگوی تیم مذاکره کننده هسته ای در دوره اصالحات در نشست اندیشکده 

شورای آتالنتیک شرکت کرد.
شورای آتالنتیک هفته گذشته نقشی را در واشنگتن با عنوان »روابط ایران و 
آمریکا: گذشته، حال و آینده« با حضور حسین موسویان، جان مارکس از مقامات 
س��ابق وزارت خارجه آمریکا و باربارا اس��الوین برگزار کرد. جان مارکس در عین 
 Search for  Common Ground حال رئیس و بنیانگذار مؤسسه آمریکایی
می باش��د. این نشست از س��وی Iran Task Force، یکی از پروژه های تعریف 
ش��ده اندیشکده ش��ورای آتالنتیک در خصوص مسائل ایران و مؤسسه آمریکایی 

Search for Common Ground برگزار شد.
موسویان در این جلسه با بیان اینکه در دوران غالب روابط ایران و آمریکا، 
آمریکایی ها ش��اه را به عنوان یک دیکتاتور به ق��درت برگرداندند و علیه دولت 
مص��دق کودتا کردند، به تح��والت پس از پیروزی انقالب اش��اره کرد و آن را 

واکنش به تحرکات آمریکا خواند.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: به رغم این خصومت، تمامی دولت هایی 
که در ایران بر س��ر کار آمدند به نوعی س��عی در عادی س��ازی روابط با آمریکا 

داشتند اما تالش های آنها در این خصوص ناکام مانده است.
موسویان در عین حال مدعی شد سیاستمداران ایرانی و آمریکایی باید به 
خاطر کدورت های گذش��ته که دو کش��ور را از هم دور کرده است، عذرخواهی 

کنند در غیر این صورت پیشبرد روابط غیرممکن خواهد بود.
سخنران بعدی این نشست »جان مارکس« از مقامات سابق وزارت خارجه 
آمریکا بود. وی که دانش آموخته دانشکده علوم سیاسی دانشگاه هاروارد است 
»دیپلماسی مدنی« را »دیپلماسی مردم با مردم« توصیف کرد و توضیح داد که 
این روش تالش دارد از طریق دسترس��ی عادی مردمان کشورها به کشورهای 

یکدیگر روابط فی مابین را عادی سازد.
مارک��س در توضیح��ات تجربیات خ��ود در این خصوص ب��ه مالقات های 
محرمانه ای بین گروه هایی از ایران و آمریکا در سال 1996 در سوئد اشاره کرد و 
گفت: برغم دستیابی به برخی توافقات، ایرانی ها و آمریکایی ها نتوانستند موافقت 

مقامات داخلی خود را در خصوص طرح های مزبور جلب کنند.
در پی این ناکامی، گروهی کش��تی گیران آمریکایی را به ایران فرس��تادند 

و برای اولین بار بود که پرچم آمریکا بعد از انقالب در ایران افراشته شد.)!(
موسویان نیز در این جلسه گفته که برای احیای روابط، طرفین باید اظهارات 
تندروه��ا در طرف مقابل را نادیده بگیرند. او اما توضیح نداده که میانه روها در 
آمریکا چه کسانی هستند؟! آنها که تحریم های فلج کننده را علیه ملت ایران راه 
انداختند و تهدید به حمله نظامی کردند و حتی توافق ژنو را زیر پا نهادند و ژن 

ملت ایران را فریبکار توصیف کردند؟!
3 مقام دولتی 

به جای اصرار بر تخلف عذرخواهی کنند
جهانگیری، نعمت زاده و سیف به عنوان سه مقام دولتی که تفاهم نامه تبعیض 
و رانتی 650 میلیون یورویی را با یک شرکت خصوصی امضا کرده اند، از مردم 

به خاطر واگذاری این امتیاز عذرخواهی کنند.
وبس��ایت تابناک ضمن انتشار این مطلب نوشت: داستان دادن رانت 650 
میلیون یورویی وزارت صنعت، معدن و تجارت - که از سوی یکی از نمایندگان 
مجلس پیگیری ش��د - مانع تخصیص ارز به یک ش��رکت خاص از سوی بانک 
مرکزی ش��د، هنوز موضوع برای افکار عمومی به پایان نرس��یده و فارغ از حکم 
دادس��رای دیوان محاس��بات، الزم است که س��ه مقام دولتی، در پیشگاه مردم 
معذرت خواهی کنند و برای تکرار نش��دن چنین خطایی در ادامه کار تضمین 

دهند.
دیوان محاس��بات پس از حسابرس��ی های خود درباره رانت 650 میلیون 
یورویی واگذار ش��ده از س��وی وزارت صنعت و تجارت گزارش داده، در جریان 
انجام تفاهم نامه بین یک شرکت و وزارت صنعت و معدن - که بعدا به اعطای 
رانت 650  میلیون یورویی معروف ش��د - سه مقام دولتی، چهار تخلف بزرگ 

را مرتکب شده اند.
براس��اس این گزارش امتیاز اعطا ش��ده در قالب انعقاد تفاهم نامه فیمابین 
بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا به جهت پیگیری وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، دستور معاون اول محترم و اقدامات صورت پذیرفته در بانک مرکزی 
ج.ا.ا منجر به شرایط تبعیض آمیز، ادامه انحصار و تبعا حذف سایر رقبا و انتفاع 

شرکت مورد نظر از بازار  در نتیجه ترخیص زودهنگام محموله گردیده است.
 در ادامه این یادداشت آمده است: معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و همچنین رئیس بانک مرکزی، تفاهم نامه ای با یک ش��رکت 
خصوصی امضا کرده اند که بر پایه آن، شرایط تبعیض آمیز و انحصاری برای یک 
شرکت خاص پدید آمده است؛ تفاهم نامه ای که بر پایه آن، این شرکت می توانسته 
به س��ادگی رقبای خود را حذف کرده و درآمدهای نجومی کس��ب کند. اکنون 
پسندیده است که این دو به عالوه رئیس بانک مرکزی در محضر مردم از آنان 

برای خطایشان عذرخواهی کنند.
تابن��اک تصریح کرد: همه این افراد در دولتی مس��ئولیت دارند که رئیس 
آنان، حس��ن روحانی، رئیس جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی به دلیل یک 
اش��تباه در توزیع س��بد کاال از مردم عذرخواهی کرد. حال آنان نیز می توانند با 
شهامت به دلیل خطای عمدی خود که دادن رانت به یک شرکت خاص است، 
از همگان عذر بخواهند و هم می  توانند چشم در چشم مردم بدوزند و بر تخلفی 

که در گزارش دیوان محاسبات وجود دارد، اصرار بورزند!

بدینوس��یله آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول مورخ 1393/3/13 و نوبت 
دوم مورخ 1393/3/17 اداره کل نوس��ازی مدارس استان گیالن به شرح ذیل تصحیح 

می گردد:
1- مدت پیمان تکمیل مدرس��ه 6 کالس��ه آزادی مس��کن مهر انزل��ی 12 ماه اصالح 

می گردد.
2- مدت پیمان تکمیل مدرسه 9 کالسه مسکن مهر رشت 12 ماه اصالح می گردد.

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی 
اداره کل نوسازی، توسعه ویک مرحله ای

تجهیز مدارس استان گیالن

تسلیت به همکار
بانهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان آقای جعفر ملکی در غم ازدست 
دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان و دیگر 

خانواده های عزادار برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی خواستاریم.

مقامات بلندپایه ایران و ترکیه 
ب�ا حضور روس�ای جمه�وری دو 
کش�ور، 10 س�ند هم�کاری امضا 

کردند.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی 
ریاست جمهوری، حجت االسالم حسن 
روحانی رئیس جمهور روز گذش��ته از 
سوی عبداهلل گل رئیس جمهور ترکیه 
در کاخ ریاس��ت جمهوری این کشور 
در آنکارا، مورد اس��تقبال رسمی قرار 
گرفت. مراسم استقبال رسمی از آقای 
روحانی با شلیک 21 گلوله توپ آغاز و 
سپس با قرار گرفتن روسای جمهوری 
دو کش��ور در جایگاه ویژه، سرود ملی 

ایران و ترکیه نواخته شد.
همچنین بع��د از انجام مراس��م 
اس��تقبال رس��می از رئیس جمه��ور 
کش��ورمان در کاخ چانکایا، مذاکرات 
خصوصی حس��ن روحان��ی و عبداهلل 

گل انجام شد.
در ادامه حسن روحانی و عبداهلل 
گل پس از دیدار و گفت وگوی دو جانبه 
که در آن مهمترین مسائل مورد عالقه 
دو طرف در عرصه ه��ای منطقه ای و 
بین المللی مورد بحث قرار گرفت، در 
مراسم امضای اسناد همکاری مشترک 

حضور یافتند.
موافقتنامه تولید فیلم مش��ترک، 
برنام��ه مب��ادالت فرهنگ��ی علمی و 
آموزش��ی، برنام��ه اجرای��ی همکاری 
میراث  اجرای��ی  برنامه  گردش��گری، 
پس��تی،  همکاری ه��ای  فرهنگ��ی، 
همکاری های موسس��ات اس��تاندارد، 
ضمیمه توافقنامه گمرکی )سرواس��ن 
دره(، ضمیمه توافقنامه گمرکی )رازی 
کاپی کوی(، سند همکاری در مسایل 
مربوط به ثبت احوال اتباع دو کشور و 
سند مربوط به سرمایه گذاری دو کشور 
10 س��ندی بود که در این مراسم به 
امض��ای مقام های بلند پای��ه ایران و 

ترکیه رسید.
 نشست خبری روسای جمهور 

ایران و ترکیه
رئیس جمهور کشورمان و عبداهلل 
گل رئیس جمهور ترکیه روز گذشته در 
نشست خبری به سواالت خبرنگاران 

پاسخ گفتند.
روحانی  حس��ن  حجت االس��الم 
در نشس��ت خب��ری با بی��ان اینکه از 
میهمان نوازی گرم آقای رئیس جمهور 
ترکیه و س��ایر دولتمردان تشکر کرد 
و یادآور ش��د: اراده این دولت توسعه 
روابط با کش��ورهای دوس��ت به ویژه 
همسایگان است و در میان کشورهای 
همس��ایه م��ا ترکی��ه ج��ای خاص و 

ویژه ای دارد.

امضای 10 سند همکاری بین ایران و ترکیه
با حضور روسای جمهور دو کشور

وی با اشاره به توسعه روابط ایران 
و ترکیه گف��ت: می توانیم از آنچه که 
در سال گذشته در بخش تجارت بین 
دو کش��ور شاهد آن بودیم، به دو برابر 
افزایش دهیم، محاسبات هر دو دولت 
نش��ان می دهد که با پیگیری توافقات 
گذش��ته و توافقاتی که پیش رو داریم 
می توانی��م روابط دو کش��ور را به 30 
میلیارد دالر برس��انیم. م��ا در زمینه 
ارتباطات به ویژه ارتباطات ریلی امروز 
توافق نظر داش��تیم ک��ه خط ریل دو 
کشور را از مسیر بازرگان متصل کنیم و 
خلیج فارس و دریای عمان را به دریای 

سیاه و مدیترانه متصل  کنیم.
وی افزود: ای��ن حجم روابط بین 
دو کش��ور و همچنین ارتباطات بین 
دو کش��ور و توسعه روابط اقتصادی نه 
تنها به نفع دو کشور خواهد بود بلکه 
به نف��ع تمام کش��ورهای این منطقه 

حساس خواهد بود.
در ادام��ه روحانی اظهار داش��ت: 
همچنین در زمینه مسائل بانکی توافق 
کردی��م که ش��ریان ارتباطات پولی و 
بانکی دو کش��ور که تس��هیالت الزم 

برای این روابط فراهم باشد.
وی تصریح کرد: دو کش��ور ایران 
و ترکیه مصمم هستند تا با خشونت، 
افراطی گری و تروریست  مبارزه کنند 
و در این زمینه از همه توان و امکانات 
خود استفاده می کنند و اسالم رحمانی 
را به دنیا معرفی خواهند کرد. همچنین 
در منطقه ما بی ثباتی هایی وجود دارد 

که این بی ثباتی ها باید مهار شود.
رئیس جمه��ور با تاکی��د بر اینکه 
ش��اید اولین بار اس��ت با این حجم از 
مس��ئوالن بلندپایه ایرانی در پایتخت 
کشور دوست مان ترکیه حضور داریم، 
تصریح کرد: برای اولین بار اس��ت که 
شورای عالی همکاری با حضور وزرای 
دو ط��رف تش��کیل می ش��ود و اراده 
جدی از سوی رهبران دو کشور برای 
توسعه و گسترش روابط در زمینه های 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، منطقه ای 

و بین الملل وجود دارد.
همچنین عبداهلل گل رئیس جمهور 
ترکیه در نشس��ت خبری با اش��اره به 
امضای توافقنامه هایی که بین دو کشور 

به امضا رس��یده اس��ت، تصریح کرد: 
پتانسیل زیادی در زمینه اقتصادی در 
رابط��ه میان ایران و ترکیه وجود دارد 
و تالش مان این است سطح روابط دو 
جانبه اقتصادی را تا 30 میلیارد دالر 

برسانیم.
وی اف��زود: در رابطه با توافقنامه 
تجاری نی��ز صحبت هایی انجام دادیم 
تا سطح ارتباطات دو کشور در زمینه 
تجاری افزایش یابد؛ گس��ترش رابطه 
بین ایران و ترکیه فقط منحصر به این 
دو کشور نیست. بلکه در افزایش ثبات 

منطقه تاثیرگذار است.
رئیس جمهور ترکیه ایجاد امنیت 
در منطقه و جلوگیری از تروریس��م را 
یکی دیگر از موضوعات مطرح ش��ده 
بی��ن دو کش��ور دانس��ت و گفت: ما 
اعتقاد داری��م افزایش گفت وگوی دو 
کش��ور در زمینه افزایش ارتباطات و 
مبارزه با تروریسم در منطقه به ثبات 

آن کمک می کند.
عب��داهلل گل ب��ا بی��ان اینک��ه ما 
نمی خواهیم هیچ کش��وری به سالح 
اتمی تجهیز ش��ود، افزود: نگاه مان در 
منطق��ه در این زمینه همیش��ه ثابت 
است. همچنین اجازه نمی دهیم هیچ 
کشوری از حق اس��تفاده صلح آمیز از 
انرژی هس��ته ای محروم شود. چرا که 
اس��تفاده صلح آمی��ز از آن ح��ق همه 

ماست.
وی با بیان اینکه تا امروز مذاکرات 
هسته ای رو به بهبودی می رود، تاکید 
کرد: ترکیه در زمینه رفع موانع فعالیت 
هسته ای ایران در گذشته تالش زیادی 

کرده و آن را ادامه خواهد داد.
نشست مشترک هیأت های 

عالی رتبه ایران و ترکیه
حسن  همچنین حجت االسالم 
روحان��ی رئی��س جمه��وری ایران 
مش��ترک  نشس��ت  در  اس��المی 
هیأت های عالی رتبه ایران و ترکیه 
با ریاست رؤسای جمهور دو کشور 
سخن می گفت با بیان اینکه ایران 
و ترکیه می توانند به سرعت موانعی 
را ک��ه بر س��ر راه حداکثری کردن 
رواب��ط دو طرف وجود دارد برطرف 
کنن��د، اظهار کرد: فعاالن اقتصادی 

خصوص��ی دو کش��ور بای��د روابط 
نزدیکتری ب��ا یکدیگر برقرار کنند، 
چرا که بستر مناسبی برای فعالیت 
مش��ترک بخش خصوصی ایران و 

ترکیه وجود دارد.
رفع موانع تعامالت بانکی، دعوت 
برای مش��ارکت ترکی��ه در طرح های 
پتروش��یمی ایران، تعام��ل در زمینه 
توس��عه ارتباط ریلی میان دو کش��ور 
و گس��ترش همکاری ها ب��ا ترکیه در 
زمینه های گردشگری، علمی، فرهنگی، 
»آی تی« و فناوری های فضای مجازی 
از دیگر محورهای سخنان روحانی در 

این نشست بود.
عب��داهلل گل رئیس جمهور ترکیه 
نی��ز در ای��ن نشس��ت با بی��ان اینکه 
پذیرای��ی از هیات عال��ی رتبه ایرانی 
در پایتخت ترکیه پس از وقفه ای 18 
س��اله مایه غرور و خوشبختی ماست، 
گفت: ایران و ترکیه به لحاظ انسانی، 
فرهنگی و تاریخی دوستانی دیرینه و 

نزدیک هستند.
وی با اشاره به ظرفیت های متعدد 
و متنوع برای گسترش همکاری های 
دو کش��ور اظهار کرد: اقتصاد ایران و 
ترکیه نزدیکی های زیادی به همدیگر 
دارن��د و می توانند ب��ه خوبی نیازهای 
یکدیگ��ر را پوش��ش دهند و از همین 
رو گس��ترش روابط دو کشور به ویژه 
در عرصه اقتصادی از اهمیت مضاعفی 

برخوردار است.
دیدار روحانی و اردوغان

همچنی��ن روحانی با رجب طیب 
اردوغان نخس��ت وزیر ترکیه دیدار و 
گفتگ��و کرد. دو ط��رف در این دیدار، 
ضمن بررسی مهمترین مسایل مرتبط 
با روابط دوجانبه، راهکارهای اجرایی 
ش��دن اسناد امضا شده در این سفر را 

بررسی کردند.
همزمان با این دیدار، وزرای همراه 
رئیس جمهوری در سفر به ترکیه هم 
بطور جداگانه ب��ا همتایان ترک خود 
درباره مسایل تخصصی و زمینه های 
فعالیت مش��ترک بوی��ژه در خصوص 
اسناد امضاء شده میان دو کشور بحث 

و تبادل نظر کردند.

معاون آس�یا و اقیانوس�یه 
تاکیدکرد:  امور خارج�ه  وزیر 
انتقال ایرانیانی که به هر دلیل 
در خ�ارج از کش�ور در زندان 
هس�تند از اولویت های وزارت 

خارجه است.
ابراهیم رحیم پور در گفت وگو 
با ایرنا وضعیت نامناسب بهداشتی، 
دسترسی نداشتن به دارو، وکیل و 
مترجم را از جمله مشکالت ایرانیان 
زندانی در خارج از کش��ور عنوان 
ک��رد و گفت: ما از تمام ظرفیت ها 
و امکانات خود برای برطرف شدن 
این مشکالت استفاده خواهیم کرد.

وی اف��زود: مش��کالت در این 
زمینه یک طرفه نیست، اما به این 
معنا نیست که نهادهای مربوطه از 
جمله وزارت امور خارجه نسبت به 
وضعیت اتباع ایرانی بی تفاوت است.

مع��اون وزیر ام��ور خارجه در 
پاس��خ به س��والی درباره ش��مار 
ایرانیان در بند در خارج از کش��ور 
از جمله در ترکمنس��تان و انتشار 
گزارش هایی مبنی بر پرونده سازی 
ب��رای اتباع ایران در این کش��ور، 
تصریح کرد: نزدیک به 270 ایرانی 
به جرم های مختلف در ترکمنستان 

در زندان هستند.
رحیم پور یادآور ش��د: اما این 
که ادعا می شود پرونده سازی برای 
این زندانیان شده است ما تاکنون 
به چنی��ن مدارک و مس��تنداتی 
دس��ت نیافته ایم و برای ما اثبات 

نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری 
آیا در س��فر رئیس جمه��وری به 
ترکمنس��تان که در آینده نزدیک 
انجام می شود، در زمینه ایرانیان در 
بند در این کشور گفت وگو می شود، 
گفت: سفر به کشورهای همسایه در 
اولویت های برنامه رئیس جمهوری 
اس��ت به ویژه کش��ورهایی که در 
مراسم تحلیف رئیس دولت یازدهم 
حضور داشتند، اما هنوز در برنامه 
زمانبندی رئیس  جمهور س��فر به 

ترکمنستان قرار ندارد.
درباره  همچنی��ن  رحیم پ��ور 
ایرانی��ان زندانی در مالزی توضیح 
داد: مذاکرات با مقامات این کشور 
برای اس��ترداد این افراد به کشور 
همچنان در دس��تور کار است اما 
انتقال  انعق��اد موافقتنام��ه  هنوز 
محکومین بین ایران و مالزی نهایی 

نشده است.

معاون وزیر خارجه:

انتقال ایرانیان زندانی به کشور
 از اولویت های وزارت خارجه است

گفت: مدتی اس��ت که مدعیان اصالح��ات چپ می روند و 
راست می نش��ینند و می گویند، دکتر روحانی از خودش هیچ 
گفتمانی نداش��ته و ندارد و گفتمان اعتدال را از اصالح طلبان 

وام گرفته است!
گفتم: اصالح طلبان اگر گفتمان و پایگاهی داش�تند، 

چرا نامزد اصلی خودشان را وادار به استعفاء کردند؟!
گفت: چه عرض کنم؟! با دوز و کلک خودش��ان را به دولت 
روحانی تحمیل کرده اند و حاال اعتبار نداشته خود را هم به رخ 
ایشان می کشند و اصال هم به روی مبارک خود نمی آورند که با 
چه رسوایی و افتضاحی از سوی ملت مهر باطل شد خورده اند.
گفتم: طرف بی بلیت س�وار اتوبوس شده بود. راننده 
گفت؛ بلیت؟ و یارو با عصبانیت گفت؛ دیگه از این حرفها 
نزن! اگر بلیت اهمیت داش�ت، چ�را دفعه قبل که بلیت 

دادم، پاره اش کردی؟!


