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حمله شدید رژیم سعودی و بعضی دیگر از دولت های عربی به قطر پس 
از آن صورت گرفت که امیر قطر در یک اظهارنظر واقع بینانه که کمی پس 
از پایان اجالس اول و دوم خردادماه جاری در ریاض صورت گرفت، گفت: 
»ایران قدرتی اســالمی و منطقه ای است که نمی توان نادیده اش گرفت و 
عاقالنه نیســت در برابر آن ایستاد. وی همچنین در این اظهارات برخالف 
تالش رژیم ســعودی که تالش دارد حزب الله را سازمانی تروریستی لقب 
دهد، این حزب را »یک جنبش مقاومت« و مشروع خواند. هم اینک و پس 
از غلیان خشم سعودی ها و هم پیمانان آن این سؤال وجود دارد که نتایج و 

چشم انداز این تنش چه می شود. در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد:
1- رژیم سعودی از ابتدا سیاست »یکپارچه سازی« شبه جزیره و سیطره 
مطلق بر آن را دنبال کرده است اما در عمل شبه جزیره به هفت کشور بزرگ 
و کوچک تبدیل شده است. رژیم سعودی در فاصله تشکیل در سال 1310 
ش تاکنون بطور مکرر درصدد برآمده تا کشورهای پیرامونی خود در شبه 
جزیره را به خود منضم کنــد اما هر بار این تالش ها به دلیل وجود فاصله 
بسیار میان میل و توانایی به جایی نرسیده است. با پیروزی انقالب اسالمی 
رژیم سعودی تالش کرد تا انقالب ایران را یک خطر بنیادین برای استقالل 
و تمامیت ارضی کشورهای عربی معرفی کرده و از این طریق لزوم حضور 
در مجموعه ای تحت ســیطره سعودی را گوشزد کند. براین اساس شورای 
همکاری خلیج فارس حدود سه سال پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
شــکل گرفته است اما در عمل و در طول این دوران ریاض نتوانسته است 

به رغم تالش زیاد سازوکاری را در چارچوب این شورا پدید آورد.
با روی کار آمدن ملک ســلمان بن عبدالعزیز و قدرت گرفتن فرزند او، 
رژیم ســعودی اعالم کرد که دوران سیاست انفعالی عربی به پایان رسیده 
است. چیزی نگذشت که عربستان به یمن حمله کرد و درصدد برآمد مخالفان 
سیطره سعودی بر یمن را کنار بزند بر این اساس و به این بهانه و با تمسک 
جستن به موضوع حســاس امنیت مکه و مدینه درصدد برآمد ائتالفی از 
کشورهای اســالمی و عربی پدید آورد و از آن برای مشروعیت بخشی به 
»سیاست سیطره ریاض بر منطقه« استفاده کند. اما این موضوع هم در عمل 
به جایی نرسید نه خدشه جدی به موقعیت مخالفان سعودی در یمن وارد شد 
و نه آن ائتالف شکل واقعی به خود گرفت. رژیم سعودی در عین حال یک 
گام به عقب برداشت و اعالم کرد برای حفاظت از کشورهای عربی، »سازمان 
مشترک رزم« شبیه ناتو که می تواند ناتوی عربی نامیده شود پدید می آورد. 
رژیم سعودی اعالم کرد که این سازمان ترکیبی از نیروهای نظامی کشورهای 
غربی و عربی خواهد بود و در گام اول حدود 34 هزار نفر را دربر می گیرد. 
2- رژیم سعودی با روی کارآمدن دونالد ترامپ، احساس دوگانه ای پیدا 
کرد از یک سو خصلت تندروانه ترامپ را زمینه ساز دخالت بیشتر نظامی آن 
در منطقه می دانست و از آن استقبال کرد و از سوی دیگر سیاست »بازگشت 
به خانه« که ترامپ در ضمن شــعارهای انتخاباتی خود مطرح کرده بود را 
یک زنگ خطر مهم به حساب آورد. محمد بن سلمان با استفاده از ظرفیت 
کارشناســی رژیم صهیونیستی درصدد برآمد پلی میان خصلت تندروانه 
ترامپ و سیاست بازگشت به آمریکای او پدید آورد بر این اساس محمد بن 
سلمان و عادل الجبیر وزرای دفاع و خارجه سعودی ترامپ را متقاعد کردند 
که اولین سفر خارجی خود را در ریاض تعیین کنند. سفر ترامپ به ریاض 
در روزهای اول و دوم خرداد ماه جاری برگزار شد و رژیم سعودی بیش از 
50 کشور اسالمی را به ریاض فرا خواند تا نمایشی از اقتدار و موقعیت خود 
در منطقه و میان کشــورهای اسالمی را به ترامپ نشان دهد و او را به این 
نتیجه برساند که با کشوری مقتدر و بسیار پولدار مواجه است و می تواند 
روی موقعیت اجرای سیاســت مشترک با این رژیم حساب باز کند. بر این 
اساس عربستان عالوه بر آنکه قول کمک های بالعوض به کشورهای اسالمی 
شــرکت کننده در اجالس ریاض داده بود، سفره ای از قراردادهای چرب و 
گرم روی رئیس جمهور جدید و بی تجربه آمریکا گشود. قراردادهای نظامی 

و غیرنظامی که حجم آن را تا 400 میلیارد دالر ذکر کرده اند.
رژیم سعودی گمان می کرد با این شوی اقتداری که به راه انداخته است 
کار تمام است ولی هنوز دو روز از پایان اجالس نگذشته بود که صداهایی از 
اطراف بلند شد. صدایی از قطر، صدایی از عمان، صدایی از کویت، صدایی از 
پاکستان، صدایی از ترکیه و... چنین صداهایی در واقع پوچ بودن تصوراتی 
که محمد بن سلمان در مورد قدرت کشورش داشت را برمال نمود. عربستان 
در این اجالس مدعی شده بود که شکل گیری هم پیمان عربی اسالمی حول 
محور ریاض می تواند ریشه های نفوذ دلهره آور ایران در منطقه را بسوزاند 
و برای همیشه به نفوذ ایران در منطقه خاتمه دهد اما هم اینک به ناچار با 
یک کشــور کوچک عربی درگیر شده و صحنه منطقه عربی را به موافق و 

مخالف رژیم سعودی تبدیل کرده است.
3- رفتار دو دولت عربی یعنی اردن و کویت که در طول دوران استقالل، 
نزدیکترین رابطه را با دولت عربستان داشته اند وضع سعودی را پیچیده تر 

کرده است.
هم اینک عبدالله ثانی و صباح االحمد مشــغول رایزنی برای خواباندن 
دعوا بین سعودی و قطر هستند و حال اینکه این دو علی االصول باید پای 
کار ســعودی باشند نه اینکه در میانه دعوی میانجی گری را داشته باشند. 
رفتار دولت ترکیه هم در این موضوع برای ملک سلمان تلخ به حساب می آید 
ترکیــه در این منازعه رفتاری در حد فاصل میانجی گر و هم پیمان قطر به 
نمایش گذاشته است و حال آنکه از نظر سعودی قراردادهای پرجاذبه پیشین 
باید ترکیه را کنار سعودی و در مقابل قطر قرار می داد اما ترکیه که از نظر 
سیاست، قطر را مهمترین هم پیمان سیاسی خود در منطقه جنوب خلیج 
فارس می داند اینگونه فکر نمی کند. در واقع برخالف انتظار آل سعود، سرکه 

انگبین صفرا فزوده است!
4- رژیم سعودی در روزهای اول ماجرا عزم خود را برای تغییر در دوحه 
جزم کرده بود. کودتا و اشغال نظامی دو گزینه پیش روی ریاض بود. اما گویا 
اساســًا در طیف سیاسی و نظامی قطر، جای پای دوستداران ریاض محکم 
نیست و از این رو گزینه کودتا جایگاهی ندارد و اما گزینه دوم هم نیازمند 
وجود همراهی عربی با رژیم سعودی است و از سوی دیگر در شرایطی که 
عربستان به نام اسالم و امت عرب، درگیر جنگ علیه مظلومان یمن است 
نمی تواند به یک کشــور عرب دیگر حمله کنــد. ریاض البته در تبلیغات 
گسترده خود تالش کرده است تا قطر را متهم به اقداماتی علیه عربستان 
کرده و نیز وجهه ای تروریســتی را از آن به نمایش بگذارد اما اگرچه دامن 
قطر از آنچه به او نسبت داده می شود، پاک نیست اما در همه آنچه ریاض به 
دوحه نسبت می دهد دربار آل سعود دستی آلوده تر دارد و از این رو کسی از 
ملک سلمان نمی پذیرد که برای دفع تروریزم با قطر گالویز شده است با این 
وصف سعودی در نهایت ناچار است به گفت وگوهای مبتنی بر کاهش تنش 

تن دهد و به اعمال محدودیت های اقتصادی قطر چشم بدوزد.
5- در حین درگیری تبلیغاتی سعودی با قطر گاه و بیگاه نام ایران هم 
مطرح شده است مقامات و رسانه های سعودی دولت قطر را متهم می کنند 
که با یک مقام نظامی ایران در عراق برای بر هم زدن اوضاع امنیتی عربستان 
دیدار کرده و به توافقات محرمانه ای دست یافته است. اما واقعیت این است 
که عربستان در حالی که نتوانسته است از قدرت انصارالله یمن بکاهد، بحران 
امنیتی سوریه با محوریت ایران در حال حل و فصل شدن است و همه خبرها 
از قطعی بودن موفقیت ایران در به سامان رساندن سوریه حکایت می کند. 
این موضوع در واقع نه تنها اقتدار رژیم ســعودی که در طول این دوران 
مهمترین زاغه مهماتی تروریست ها بوده است را برهم می زند بلکه موقعیت 
تازه ای را در اختیار ایران برای حل هر پرونده امنیتی و سیاسی در منطقه 
قرار می دهد. مسلمًا از فردای سامان یافتن سوریه گرایش به روی آوردن 
به ایران برای حل مشکالت امنیتی در سطح جهان اسالم افزایش می یابد.

بر این اساس درگیر شدن با قطر در واقع مجازات متحدان فردای ایران 
است متحدان فردایی که از جبهه آمریکایی- سعودی کاسته خواهند شد. در 
واقع آنچه این روزها در منطقه و در گرماگرم مسایل تند سیاسی مشاهده 
می کنیم، نســخه ای از وضعیت فردای آل سعود در منطقه است. هم اینک 
داعش و النصره و ده ها گروه تروریستی دیگری که با پول عربستان، قطر 
و... پدید آمده اند در حال محو شــدن هستند و در سایه مبارزه برای محو 
این گروه های مزدور انواعی از سپاه پاسداران در سرزمین های مورد تعرض 
این گروه ها سر برآورده اند که دست هایی پاک و نیاتی الهی دارند، انصارالله، 
حشدالشعبی و چندین گروه دیگر که مردم آنان را فرشتگان نجات خویش 
به حساب می آورند. این موضوع سعودی را به شدت نگران کرده و در این 
معرکه با چنگ انداختن بر صورت همراه پیشــین خود تالش می کنند تا 
سنگر های خود در مقابل انقالب ایران را نگه دارد هر چند دیواره های آن 

به شدت نحیف شده باشد.

بخش دوم!آدرس های اشتباه ریاض

سعداهلل زارعی

* شورای شهری که با لیست فروشی و سپس خرید و فروش رأی تشکیل 
شود در آینده ای نزدیک مردم، ابتدا باید هزینه معامله های آن را بپردازند.
0910---1210
* نمایندگــی مردم یعنی پیگیری مطالبات مردم، در خانه ای که اعضای 
آن از منتخبان مردم تشکیل شده است. اما خانه ملت با ریاست فعلی آن 
همانند حیاط خلوت سیاســتمداران قوه مجریه شده است! برجام که در 
مدت 20 دقیقه تصویب شد، پیگیری ماجراهایی مثل صندوق فرهنگیان 
و مدیران نجومی که به نام معوقات و درآمد نامتعارف بی نتیجه ماند! سند 
2030 هم از نگاه ریاســت مجلس به لحاظ شکلی ایرادی ندارد! در برابر 
صدور گاز رایگان به ترکیه هم که سکوت کرده اند. اگر مجلس قرار است 

این باشد پس در تعریف اصلی مجلس و مردم باید تجدیدنظر کرد!
021---3697

* دولت قرار بود چهره ایران اسالمی را در جهانی که با تبلیغ گسترده ایران 
هراسی دشمنان مواجه بود، تغییر دهد. اما کشورهای همسایه، یا توهین 
می کنند یا باج گیری می کنند و یا حتی در ژســتی بزرگ تر از خودشــان 
تهدید نظامی می کنند! این چه دیپلماسی است که پاسخی معکوس دارد؟!
شاملو- اروپا

* کجا هستند آقایانی که در مورد کمک به فلسطین و غزه و سوریه - که 
در واقع دفاع از کشور در کیلومترها دورتر از مرز بود- مواضع تندی اتخاذ 
می کردند اما حاال با افشــاگری در مورد صادرات گاز مجانی به ترکیه، آن 
هم کشوری که حامی تروریســت ها است، سکوت کرده اند و حتی آن را 
توجیه می کنند! مردم در خصوص صادرات مجانی گاز به ترکیه از مسئوالن 
پاسخی شفاف و قانع کننده می خواهند. کار فعلی وزارت نفت حاتم بخشی 

اموال مردم به ترکیه است.
0917---9731

* وزیر نفت از رفتن مدیرانی سخن گفته که دولت را قبول ندارند، خواستم 
بپرسم که پس حقوق شهروندی که مقام باالتر ایشان به رونمایی آن افتخار 
کردند چه شــد؟ چرا به این حقوق فقط به صورت تبلیغاتی و زینتی نگاه 

می کند؟ پس اجرای آن در کدام دولت قرار است انجام شود؟!
021---0504

* بــه مدعیان اصالحات - که مدعی پیروی از امام راحل هم هســتند- 
پیشنهاد می کنم یک بازبینی نسبت به آرمان های انقالب و امام راحل)ره( 

داشته باشند تا بیش از این شرمنده اظهارات نسنجیده خود نشوند.
نمازی- بوشهر

* ســفره افطار در حرم امام)ره( جوابگوی حتی 10 درصد از عزیزانی هم 
که در ســالگرد رحلت امام خمینی به حرم آن بزرگوار آمده بودند نبود. 
بی تدبیری مســئوالن در حرم امام باعث شد روزه داران بسیاری، نتوانند 

روزه خود را افطار کنند!
021---2237

* آن افشــاگری که پیگیری و مجازات در پی نداشــته باشد به سادگی 
آسیب پذیر است و چه بسا افشاکنندگان در جامعه متهم شوند. بایستی با 
افشــا کردن هر موضوعی ادامه آن و مقابله با فشارها هم پیش بینی شود. 
در این جنگ باید با لشــکری مردمی حرکت کرد. کیهان می تواند برای 

افشاگری ها و مجازات متخلفین از مردم بهره  بگیرد.
0912---6731

* بنده و چند نفر از دوســتان دانشــگاهی بعد از فارغ التحصیل شدن از 
دانشــگاه آزاد برای کار به شرکت های دولتی مراجعه کردیم اما متاسفانه 
دولت مدرک دانشگاه آزاد را نپذیرفت! وقتی اخبار چند روز گذشته مبنی 
بر تخلفات این دانشــگاه را شــنیدم حمایت دولت و حامیانش از ریاست 
سابق دانشگاه آزاد بنده را شگفت زده کرد که چگونه می شود مدرک این 
دانشــگاه در دولت چندان معتبر نباشــد ولی دولت تمام قد نقش حامی 

رئیس سابق دانشگاه را ایفا کند!
0937---3152
* چند ســال است ماه رمضان با امتحانات پایان ترم دانش آموزان تداخل 
دارد. متاســفانه آموزش و پرورش که با امضای سند زشت و غیراخالقی 
2030 این روزها در صدر اخبار اســت نتوانست راهکاری داشته باشد که 

این تداخل آسیب جسمی برای دانش آموزان نداشته باشد.
021---1191

* آقای روحانی بنده با 60 سال سن، در این اقتصاد شکننده و بیمار مجبور 
به فروش خانه ام شدم، حفظ آبرو برایم اهمیت داشت که سرپناه کوچکم را 
فروختم شما هم برای حفظ آبروی خود و حامیان تان به وعده ها عمل کنید.
021---0518

* 15 فروردین 96 پایان زمان باطل کردن دفترچه های بیمه افراد دارای 
بیــش از یک پایه بیمه بود. تا به حال هیچ یک از ســازمان های خدمات 
درمانی، نیروهای مســلح و بیمه تامیــن اجتماعی و... هیچ اقدامی انجام 
نداده اند و بیش از هفت میلیون نفر هنوز دارای بیمه چند پایه ای هستند.
021---5973

* اجاق گاز فردار شرکت کره ای ]...[ که خریداری کرده بودم دچار نقص 
فنی بود، بعد از مراجعه 3 تعمیرکار برای رفع مشــکل، کماکان نقص آن 

برطرف نشده است تعریف مشتری مداری از نظر شرکت ]...[ این است؟
رحمت پور - رامسر
* در دولت اســبق فردی مثل مه آفرید به جرم فساد مالی اعدام و معاون 
اول رئیس جمهور وقت هم تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و سپس زندانی 
شد. پس چرا در این دولت با فردی مثل حسین فریدون برخورد نمی شود 
و آقــای رئیس جمهور در قبال برخورد قضائی با یکی از نزدیکانش جلوی 

اجرای قانون را گرفته و تهدید به جنگ کرده است.
عباسی

* امیدواریم در دولت دوازدهم به منظور تعیین وزیر جدید وزارتخانه های 
راه و شهرســازی، نفت، ارتباطات و آموزش و پرورش تدبیری اندیشــیده 
شود و از همه مهم تر دولت مبارزه با فساد را از نزدیکان خود مثل حسین 

فریدون برادر رئیس جمهور شروع کند.
0915---1648
* اکنون وقت آن رسیده که دولت هشدار بدهد در صورت تحریم جدید 
برجام نقض خواهد شد. کسی که در مقابل این اشتلم آمریکایی ها محکم 

نایستد سیلی محکمی خواهد خورد.
0912---6997

* چندین ســال اســت که غذا و نبات زیارتی امام رضا)ع( در بین زوار و 
محرومین جامعه توزیع می شود و ارتباطی به انتخابات نداشته و ندارد. آن 
کســانی که به سید بزرگوار آقای رئیسی تا توانستند تهمت زدند از خود 

امام رضا)ع( سیلی خواهند خورد.
0938---6458
* دهها ســال است که خدام امام رضا)ع( از پول شخصی خود با نذر 14 
هــزار صلوات نبات تهیه و بعد از بســته بندی بین زوار آن حضرت توزیع 
می کنند آقــای رئیس جمهور وقتی از چیزی اطــالع ندارند چرا آخرت 
خودشان را قربانی چند روز دنیا می کنند و خیلی راحت به رقیب انتخاباتی 

خود تهمت می زنند.
0915---0334

میزان فعالیت انتخاباتی
مالک عزل و ابقای وزرا در دولت دوازدهم!

ســمت و سوی تغییرات در دولت یازدهم بیشتر از آن که معطوف به افزایش 
کارآمدی باشد، به سمت گروکشی و تسویه حساب های سیاسی گرایش پیدا کرده 

است.
پیش از انتخابات، کســانی مانند منتجب نیا و تاجر نیا و... مدعی شدند روحانی 
باید به اصالح طلبان امتیاز بدهد و ســهم بیشتری را در دولت به آنها واگذار کند؛ 

چرا که کار حزبی کار کمیته امداد نیست)!(
اینک  کسانی مانند ابطحی  و رهامی می گویند برخی وزیران و مدیران دولتی با 
رقبا بسته بودند و باید بروند. محسن رهامی دبیر شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
به ســایت انتخاب گفت: در طول انتخابات، بعضی مسئولین دولتی در تهران و در 
شهرستان ها نه تنها حمایت آنچنانی نداشته اند، بلکه بعضا در ستادهای رقبای روحانی 

حضور داشتند و بعضا امکانات اداری را تقدیم رقیب می کردند.
رهامی با اشاره به دیدارش با روحانی اضافه کرد: ما به آقای روحانی هم گفته ایم که 
دولت باید یکدست شود. متاسفانه آرمان های دولت از سوی خیلی از افراد دنبال نمی شود.

برخی در طول انتخابات به نوعی محافظه کاری داشــتند. انگار نیم نگاهی به 
روحانی داشــتند و نیم نگاهی دیگر به رقیب داشــتند تا در صورت پیروزی اش، 

بتوانند پست شان را حفظ کنند.
رهامی اضافه کرد: بســیاری البته غیر از ظریف، طیب نیا و قاضی زاده هاشمی، 
خود را ملزم به دفاع نمی دیدند یا زهد سیاسی به خرج می دادند که پذیرفته نبود.

رهامی گفت: متاســفانه برخی از افراد در دولت موضع منفعالنه توام با سکوت 
دارند. این ماجرا در دولت آیت اهلل هاشمی نیز مشهود بود. خصوصا در دوره دوم که به 
لحاظ مواضع به اردوگاه رقیب نزدیک بودند و ایشان را با چالش های جدی مواجه کرد.
وی خاطر نشــان کرد:  در حوزه تغییــر وزرا هم اکنون مجلس با دولت همراه 

است و عذری پذیرفته نیست.
محمدعلــی ابطحی عضو مرکزیت مجمع روحانیون هم به »عصرایران« گفت: 
تغییرات در کابینه الزامی اســت. بســیاری از افراد کابینه نمی دانند در جامعه چه 
می گذرد و مردم چه می خواهند. بخشی از وزیران دولت روحانی اساسا در چارچوب 
آراء او قرار نمی گیرند و حتی در چارچوب سخنرانی های آقای روحانی نیز نمی توانند، 
قرار داشــته باشند، معروف است که: »برخی از وزرای ایشان در این دوره لحظاتی 
که تصور می کردند ممکن است، رقیبان روحانی پیروز شوند، خودشان را از اتفاقات 
سیاسی کنار کشیده بودند تا در کابینه های احتمالی بعدی نیز جایگاه داشته باشند«.
در همین حال سایت انتخاب بخش هایی از سخنان روحانی در ضیافت افطار با 
وزرا مدیران دولت و استانداران را منتشر کرد که گفته است: »ما در 4 سال دولت 
یازدهم، به دالیلی یک خورده سخت گیری نکردیم. االن وقت ندارم وگرنه توضیح 
می دادم. همه افراد در دولت بدون استثنا زحمت کشیدند. کسی نیست که زحمت 
نکشــیده باشــد و از دولت دفاع نکرده باشد. اما همه هم یک جور نبودند، مختلف 
بودند. بعضی ها با همه توان آمدند. ما روســتایی هستیم، به قولی بعضی ها گیوه را 
کشــیدند و به میدان آمدند، آســتین ها را باال زدند و به میدان آمدند. اما بعضی ها 
پاشنه گیوه شان خوابیده بود و برنکشیدند. لخ لخ کردند. یک مقدار راه آمدند و مسیر 
را آمدند و زحمت کشیدند. سعی آنان مشکور. یک عده وقتی به دولت حمله می شد، 
با همه قدرت آمدند دفاع کردند. با همه وجودشان دفاع کردند. روحانی می افزاید: 
بعضی ها سخت شان بود دفاع کنند، خیلی نرم حرف می زدند و آرام. اگر در تنگنای 
30 خبرنگار قرار می گرفتند، در آن تنگنا یک کلمه ای می فرمودند. حرف نمی زدند 
و سینه سپر نمی کردند، نمی شود؛ ما یک بار سنگینی بر دوش داریم. هر کسی که 

آماده است که این بار را بر دوش بگیرد باید داوطلب باشد«.
باید دید منظور روحانی از پاشنه خوابیده هایی که انتظار داشته مانند برخی دیگر 
از دولتمردان، ششدانگ وسط میدان تبلیغات انتخاباتی باشند، چه کسانی هستند. 
شماری از وزرا و مدیران ارشد دولتی با عبور از ممنوعیت های قانونی، از ماه ها قبل از 
انتخابات وارد گود شده بودند و امکانات دولتی را در اختیار ستاد روحانی گذاشته بودند.

میزان رأی دولت است
یعنی همان فتنه و آشوب 88؟!

عضو مرکزیت حزب منحله مشــارکت می گوید نظر اصالح طلبان نسبت به هر 
جریان سیاسی دیگر داخل کشور، خیلی به امام نزدیک تر است.

محمدرضا خاتمی در گفت وگو با »جماران« اظهار داشت: امام شخصیتی است 
که در عمق روح و جان مردم ایران نفوذ کرده است. حتی دشمنان امام هم نمی توانند 
این حضور امام را در زندگی خود حس نکنند. بنابراین طبیعی است که هر کسی 
بخواهد این شــخصیت بزرگ و تاریخ ساز را وسیله ای برای مطرح کردن خود قرار 

دهد حال یا با پشت سر او پنهان شدن و تمسک جستن به او و یا با حمله به او.
وی افزود: عده ای مخالف امام هستند و معتقدند جمهوری اسالمی براساس آراء و 
افکار امام شکل گرفته است؛ بنابراین اگر افکار امام را مورد حمله قرار دهند می توانند 
جمهوری اسالمی را از ذهن و دل مردم پاک کنند و موجب براندازی شود. با مروری 

در تاریخ معلوم می شود که این موفق نیست و نمی شود این کار را انجام داد. خطرناک تر 
از آن این است که امام و افکار سیاسی امام را به هیچ وجه قبول نداشته باشند و اینکه 
امام می گوید باید جمهوریت باشــد، »میزان رأی ملت اســت«، »مجلس در رأس امور 
است« و »مردم ولی نعمت ما هستند« را قبول ندارند، اما می دانند که نمی توانند با امام 

مخالفت کنند، لذا امام را تحریف می کنند.
وی ادامه داد: در حقیقت هدف آنها تبرئه افکار و اعتقادات خودشان با تحریف 
راه امام است. مثال کسی که می گوید امام از روی ناچاری انتخابات و رأی مردم را 
پذیرفتند می خواهد بگوید من به امام نزدیک تر هستم؛ یا اصال بگوید امام به من 
نزدیک تر است پس االن که می گویم انتخابات تزئینی است شما باید دنبال افکار 
من بیایید. اولین دبیرکل حزب منحله مشارکت در عین حال گفت: تفکر امام کامال 
روشن است. از روز اول تا آخر افکار امام نسبت به مردم، جمهوریت، انتخابات و 
نوع اسالمی که باید در جامعه پیاده شود مشخص است. اصالح طلبان این تفکر را 
کامال قبول دارند و معتقدند راه نجات کشور است. اما عمل امام مقتضیات زمانی 
و مکانی خودش را داشته است. ما معتقد نیستیم که اگر امام روزی دستور انجام 
کاری را داد ما حتما می توانیم در زمان حال آن را تکرار کنیم. اجتهاد پویا و اصال 
خود اجتهاد حال نه فقط اجتهاد فقهی بلکه اجتهاد سیاسی و اجتهاد اجتماعی 
در این است که باید در زمان و مکان تصمیم بگیرید که چه کاری انجام دهید.

رضــا حاتمی توضیح نداده که چرا بــا وجود نظر صریح امام درباره جمهوریت و 
رأی مردم، در سال 88 علیه رای 25 میلیونی اکثریت آشوب به راه انداختند و تا مرز 
هتاکی به ساحت امام حسین علیه السالم پیش رفتند؟ چرا در کنار کسانی ایستادند 
که شعار »مرگ بر اصل والیت فقیه« و »انتخابات بهانه است- اصل نظام نشانه است«،  
می دادند و علیه میراث گرانسنگ امام خمینی)ره( صف آرایی کرده بودند؟ به این معنا 
افراطیون مدعی اصالحات، از جهت معارضه با جمهوریت و اسالمیت نظام و رأی مردم، 
با امام دشمنی کردند؛ چنان که برخی از وابستگان به آنها صراحتا در گفته ها و نوشته ها 
مدعی ختم انقالب و پایان امام ) و به موزه رفتن میراث ایشان( شدند. بعد از هتاکی 
اکبر گنجی علیه امام که با ســکوت و تأیید ســران مدعیان اصالح طلبی مواجه شد، 
عیسی سحرخیز مدیرکل مطبوعات داخلی در دولت خاتمی علنا گفت »اصالح طلبان 

برخالف اوایل انقالب، دیگر عالقه و ارادتی به خمینی ندارند«.
آلودگی به بیماری های اشــرافیت، قانون شــکنی و یاغی گری، اعتماد و مراوده با 
آمریکا، دهن کجی به معیشــت مردم، تمسخر استقالل کشور و خودکفایی و روحیه 

ما می توانیم، از جمله عوارض زاویه گرفتن افراطیون از اصل انقالب و خط امام بود.
به 10 روز نکشید

که نمایش ترامپ به هم خورد
اختالفات ایجاد شــده میان قطر و کشورهای حاشــیه خلیج فارس تالش های 

رئیس جمهوری آمریکا برای تشکیل ائتالف علیه ایران را متزلزل کرده است.
رویترز با اشاره به سفر اخیر »دونالد ترامپ« به ریاض می نویسد: تنها 10 روز از 
زمان درخواســت ترامپ از کشورهای عربی برای تشکیل ائتالف علیه ایران می گذرد 
که دشــمنی آشکار میان قطر و برخی همسایگانش در حاشیه خلیج )فارس(، تالش 

وی برای تغییر توازن قدرت علیه تهران را متزلزل کرده است.
این گزارش می افزاید: عربستان و امارات از خط مشی و رفتار دوستانه قطر با ایران 
و همچنین حمایت از گروه اخوان المسلمین که ریاض و ابوظبی آن را دشمن خطرناکی 
می دانند، خشمگین شده اند. این اختالفات میان کشورهای حاشیه خلیج )فارس( پس 
از حضور ترامپ در نشست آمریکایی- اسالمی، خود را نشان داد که رئیس جمهوری 

آمریکا در آن از اقدامات ایران در منطقه انتقاد کرد.
به نظر نمی رسد که ابتکار عملی بتواند تنش به وجود آمده میان قطر و کشورهای 

حوزه خلیج فارس را حل کند.
این دشمنی سایه ای از قطع روابط میان دوحه و نزدیک ترین همپیمانانش انداخته 

که ممکن است پیامدهایی برای منطقه خاورمیانه داشته باشد.
رویترز در ادامه می نویســد: انتظار نمی رود این تنش که بی سابقه هم نبوده، به 
زودی حل و فصل شود. سه سال پیش نیز عربستان و امارات به دالیل مشابهی، سفرای 

خود را از دوحه فراخواندند، اما بعد از کمتر از یک سال دوباره به دوحه بازگشتند.
در همین حال تحلیل گران به آمادگی غیرعادی رسانه های قطری و نیز رسانه های 

سعودی و اماراتی در تبادل اتهامات به یکدیگر و جنگ رسانه ای اشاره کردند.
تنش میان قطر و کشــورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربســتان و امارات در 

روزهای اخیر به طور بی سابقه ای افزایش یافته است.
این تنش ها در پی انتشار سخنان تمیم بن حمد آل ثانی، در خصوص حمایتش 

از ایران، حماس و حزب اهلل باال گرفت.

اعتراض عبدی به نقش پدرخوانده ها
در تنظیم لیست انتخاباتی اصالح طلبان

»نحوه بســته شدن لیســت امید برای انتخابات شــورای شهر تهران 
نگران کننده  و برای آینده خطرناک است«.

عباس عبدی عضو حزب منحله مشــارکت ضمن یادداشتی در مجله 
صدا نوشــت: تصمیم اصالح طلبان نادرست )به صورتی نسبی( بود، حتی 
اگر به دلیل ترس از پیروزی رقیب، بسیاری از آن حمایت کردند )از جمله 
خودم( و چه به لحاظ مایه گذاشــتن غیرموجه از آقای خاتمی یا به دلیل 
تحت الشــعاع قرار گرفتن نسبت به انتخابات ریاست جمهوری، همه و همه 
دســت به دست هم دادند تا این لیســت و تصمیم اتخاذ شده درباره آن 

مسکوت بماند و صدای کسی درنیاید.
مشکل اصلی آنجاست که این لیست در فضایی غیرشفاف و به صورت 
چراغ خاموش تهیه شده است و نکته مهمتر این که هدف آن پیروزی در 
انتخابات بوده و نه جلب مشــارکت و رضایت کنشــگران؛  و در پی این دو 
مسئله، نوعی انحصارطلبی  و بی توجهی به دیگران موج می زند. از این رو 
این تصمیم فاقد معیار و مشــخصه یک کنش و تصمیم سیاسی درست و 

متناسب با جامعه امروز و نگرش اصالح طلبانه است.
وی می افزاید: به طور قطع )زیان( اســت، این اتفاق به ضرر اصالحات 
خواهد شد. آنچه که در پی این تصمیم از کف اصالحات رفته است خیلی 
بیشتر از چیزی است که به دست خواهد آورد. آنچه که از دست داده نقد 

است، آنچه که به دست خواهد آورد، نسیه است.
هر مقطعی که اصالح طلبان اســب خود را فقط برای پیروزی زین 
کردند و دیگر به هیچ ندای منتقدی گوش ندادند و مشــارکت واقعی را 
مخــل  برنامه پیروزی بخش خود دیدند، با ســر به زمین خوردند. فرق 
این لیســت با انتخابات سال 84، فقط در نتیجه آن است در حالی که 
در بنیان ماجرا تغییری نداشــت. رسیدن به وحدت در سیاست معنایی 

نادرست پیدا کرده است.
عبدی تصریح کرد: این که 700 لیتر هوا را در بادکنکی با گنجایش 20 
لیتر ذخیره کنیم ممکن است ولی این بادکنک در هر لحظه آماده انفجار 
خواهد بود. فشــار داخل آن به حداکثر می رسد. می توان دیگران را دور زد 
و با تخریب و توهین و روش های غیردموکراتیک آنان را وادار به ســکوت 
و تحمل این فشــار کرد و یک لیست را بســت و منتشر کرد، ولی این را 
نمی توان وحدت نامید. آنانی که در انتخابات شورای شهر دوم در سال 81 
دچار تشتت شدند و آن اشتباه را رقم زدند، اکنون همان افراد که آن زمان 
و یک روز پیش از انتخابات شورای دوم، فریاد »فردا روز وزن کشی است« 
را سر دادند، امروز پرچمدار وحدت صوری به هر قیمتی شده اند و همه را 
با عنوان وحدت شــکن تخطئه می کنند و خوشحال هستند که در این کار 
موفق شده اند. ولی این نگاه ساده لوحانه ای است. شورای یکدست یا مجلس 
یکدست و هر نهاد یکدست نیست که می تواند به جامعه خدمت کند؛ پایه 
سیاســت مشارکت است. یکدستی مخل مشارکت است. کاری که شورای 
اصالح طلبان کرد و سه هفته پایانی را به صورت چراغ خاموش و غیرشفاف 
جلو رفت و به یک باره یک لیست را جلوی جامعه گذاشت و به قول مرحوم 
توفیق مصداق »آش کشــک خاله« شد که چه بخوری و چه نخوری پایت 
حساب می شود. این رفتار زشت بر جبین همه تصمیم گیرندگانش ثبت و 
ضبط خواهد شد. به ویژه وقتی که برخی از استدالل ها را درباره بود یا نبود 
یک یا چند نفر می شنویم بیش از همیشه غصه می خوریم که چرا مرز میان 

انحصارطلبی گروهی و اصالح طلبی واقعی مخدوش می شود؟
مسئله این نیست که همه اعضای شورا یکدست از یک گروه شوند و یک 
تعهدنامه محضری هم بدهند که چنین کنند و چنان نکنند! این خجالت آور 
است که فردیت افراد را پیش پای یک ذهنیت موهوم تشکیالتی که معلوم 
نیست از کجا تصمیم می گیرد قربانی کنند. اتفاقا در نوبت پیش نیز همین 
پدرخوانده های بیرون شورا بودند که آقای محسن هاشمی را برخالف عقاید 
اعضای اصالح طلب شــورا به عنوان نامزد شهرداری به شورا غالب کردند و 

نتیجه اش وحدت اصولگرایان متفرق و سپس شهردار شدن قالیباف شد.
همان ها اکنون نیز می خواهند افراد ی فاقد فردیت وارد شورا شوند. این 
که فالنی چپ است یا چنین و چنان است و برچسب های عجیب و غریب 
به دیگران زدن نتیجه ای جز افتادن موریانه به تنه درخت اصالحات ندارد و 
خرج کردن از آقای خاتمی نیز دلیل ناتوانی آنان در اتخاذ تصمیم درست بود.

ظاهرا انحصارطلبی و پنهان شدن پشت وحدت لیست، مهمتر از مسئله 
مشارکت بود در هر حال از زیان های  این نحوه سیاست ورزی بیشتر است 
و به عوارض ناشی از آن توجهی نشده است. منافع کوچک و کوتاه مدت را 

فدای منافع بزرگ و میان مدت کردن بخردانه نیست.

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

ْتِ َو الَْعَفاِف َو اْسُتِْن ِفيِه ِبلَِباِس الُْقُنوعِ  اللَُّهمَّ َزيِّنِّي ِفيِه ِبالسِّ

َو الْكََفاِف َو اْحِملِْني ِفيِه َعَل الَْعْدِل َو اْلِنَْصاِف َو آِمنِّي ِفيِه ِمْن 

كُلِّ َما أََخاُف ِبِعْصَمِتَك يَا ِعْصَمَة الَْخائِِفنَي
»خدایا! در این روز مرا به زیور پوشــیدگی و پاکدامنی بیارای و 
بر من جامه کفاف و قناعت بپوشــان و به عدل و انصاف وادارم کن 
و مرا از هر آنچه که می ترســم ایمن گردان به امید نگهداری ات ای 

نگهدار خداترسان!«

تسلیت به همکار
بانهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان آقای منوچهر فرج زاده در غم 
از دست دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان 

و دیگر خانواده های عزادار برای آن مرحوم رحمت الهی خواستاریم.

رهبر اکثریت سنای آمریکا 
از رأی گیری نمایندگان ســنا 
درباره اعمال تحریم های جدید 
ایران  اسالمی  علیه جمهوری 

خبر داد.
رویترز در گزارشــی نوشــت: 
میچ مک کانل رهبر اکثریت سنای 
آمریکا در حال تالش برای تصویب 
تحریم های جدید علیــه ایران و 
علیه  مالی  مجازات هــای  تمدید 

روسیه است.
زیادی  تالش  مک کانل  میچ 
کرده است تا سنا در نشست روز 
چهارشــنبه)امروز( درباره قانون 
ایران«  ثبات زدای  »فعالیت های 
رأی گیــری کند. اگــر مذاکرات 
نماینــدگان درباره ایــن قانون 
کامل شــود، رأی گیــری درباره 
اعمال تحریم هــای جدید علیه 
ایران، عصر پنجشنبه)فردا( انجام 

خواهد شد.
این قانون پس از ماه ها مذاکره 
با حمایت نمایندگان جمهوری خواه 
و دموکرات روبه رو شد. این قانون 
اواخر مــاه می در کمیتــه روابط 

خارجی سنا تصویب شده است.
این قانون تحریم ها علیه برنامه 
موشــک بالستیک ایران، مقابله با 
فعالیت های منطقــه ای ایران در 

مبارزه با تروریسم و هر گونه انتقال 
تسلیحات و موارد نقض حقوق بشر 

را گسترش خواهد داد.
ایــن قانــون می تواند موجب 
آغاز مجدد منازعات بر سر اعمال 
تحریم ها و مجازات های جدید مالی 
علیه روســیه به خاطر دخالت در 
انتخابات ریاست جمهوری 2016 

آمریکا شود.
به گزارش تســنیم، لیندسی 
ماه  آمریکایی  ســناتور  گراهــام 
گذشته به خبرنگاران گفت: سعی 
می کنم تا تحریم های جدید روسیه 

را به طرح ایران اضافه کنم.
تحریم های جدید یعنی 

برجام هیچ منفعتی نداشته
جان کری وزیر خارجه پیشین 
آمریکا در واکنش به این اقدام سنا 
گفت: اعمــال تحریم های جدید 
می تواند  تهــران،  علیه  اقتصادی 

خطرناک باشد.
کری افزود: تحریم های جدید 
علیه افراد مرتبط با برنامه موشک 
بالســتیک ایــران می توانــد این 
پیام را برای مردم ایران بفرســتد 
کــه در توافق هســته ای 2015 
میالدی)برجــام( هیــچ ســود و 
منفعتی برای آنها وجود نداشــته 

است.

خارجه  امــور  وزیــر 
کشــورمان در خصــوص 
آخریــن تحوالت منطقه و 
تنش ایجاد شده در جنوب 
از  چندتن  با  فارس،  خلیج 
به  تلفنی  خــود  همتایان 

تبادل نظر پرداخت.
محمد جــواد ظریف وزیر 
امور خارجه در خصوص آخرین 
ایجاد  تحوالت منطقه و تنش 
شده در جنوب خلیج فارس، با 
چندتن از همتایان خود تلفنی 

به تبادل نظر پرداخت.
وزیــر امور خارجه با وزرای 
الجزایر، لبنان،  خارجه قطــر، 
تونس، عــراق، عمان،  مالزی، 
ترکیه، کویت و اندونزی درباره 
اوضاع کنونی در منطقه و تنش 
پیش آمــده بین قطر و برخی 
فارس  خلیج  حوزه  کشورهای 

به گفت وگو پرداخت.
ظریف همچنین در تماس 
تلفنی بــا فدریــکا موگرینی 
مســئول سیاســت خارجــی 
اتحادیــه اروپا آخرین تحوالت 
منطقه ای را مورد بحث و گفتگو 

قرار داد.

ایــران  خارجــه  وزیــر 
در واکنــش به قطــع روابط 
برخی  و  ســعودی  عربستان 
دیگر از کشورها با قطر در یکی 
نوشت:  اجتماعی  صفحات  از 
اجبار و زور، راه حل نیســت و 
مذاکره به ویژه در ماه مبارک 

رمضان، ضروری است.
به گزارش فارس، عربستان، 
مصــر، امــارات و بحرین روز 
دوشــنبه در بیانیه  ای جداگانه 
قطع روابط دیپلماتیک خود را 
با قطر اعالم کردند. این کشورها 
با متهم کردن قطر به حمایت 
از تروریســم، مداخله در امور 
کشورهای عربی و تهدید امنیت 
ملی و پناه دادن به افراطی  ها و 
تروریســت ها اعالم کردند که 
رابطه خود را با این کشور قطع 

کردند.
در پــی آن دولــت موقت 
لیبی، دولت مســتعفی یمن و 
مجمع الجزایر مالدیو نیز اعالم 
کردند که روابط خود را با قطر 

قطع کرده اند.
کشورهای عربستان، مصر، 
امارات و بحرین حریم هوایی، 

دریایــی و زمینی خــود را به 
صورت دو طرفه با قطر بستند 
و شهروندان خود را از سفر به 
این کشــور منــع و پروازها را 

متوقف کردند.
روابط عربســتان و امارات 
با قطر طی روزهــای اخیر به 
دلیل انتشــار اخباری منتسب 
به »تمیم بــن حمد آل ثانی« 
امیر این کشــور دچار تنش و 

اختالفات شدید شده است.
بهرام قاســمی سخنگوی 
وزارت خارجه ایران در واکنش 
به تحوالت اخیــر در منطقه 
و قطــع روابــط عربســتان، 
امارات، بحرین و مصر با قطر 
ضمن ابراز نگرانی از تنش به 
وجود آمده این کشــورها را 
به حداکثر خویشــتنداری و 
پرهیــز از تنش دعوت کرد و 
گفت: افزایش تنش در روابط 
در  دولت هــای همجوار  بین 
شــرایطی که منطقه و جهان 
همچنان از تبعات گســترده 
بحران تروریسم و افراط گرایی 
و تداوم اشغال فلسطین توسط 
رژیم صهیونیستی رنج می برد، 

به ســود هیچ یک از دولت ها 
و ملت هــای منطقــه نبوده 
و مصالــح همــگان را تهدید 
اســالمی  جمهوری  می کند. 
ایران از همه همسایگان درگیر 
در اختالفات جاری در جنوب 
خلیــج فــارس می خواهد با 
عبرت آمــوزی از تجارب تلخ 
منطقه، دوری از احساســات 
و رجوع به عقالنیت و تدبیر، 
ضمن حداکثر خویشتنداری، 
در جهــت کاهــش تنش و 
بازگشــت به آرامش حرکت 

کنند. 
وی افزود: راه حل اختالفات 
بین کشورهای منطقه و از جمله 
اختالف فعلی بین ســه دولت 
همسایه قطر با این کشور، تنها 
از طریق روش های سیاســی و 
مسالمت آمیز و گفت وگوهای 
شــفاف و صریح بین طرفین 

امکانپذیر است.
قاسمی اضافه کرد: استفاده 
ابــزاری از تحریــم در جهان 
به هم پیوســته کنونی ضمن 
ناکارآمدی، امری مذموم، مردود 

و غیرقابل پذیرش است.

تماس های تلفنی ظریف
درباره بحران میان برخی کشورهای عربی و قطر

سنای آمریکا 
 درباره تحریم های جدید ایران رأی گیری می كند

وزیر خارجه ســابق آمریکا در 
ادامه گفت: اگر رفتارهای به شدت 
تحریک آمیزی داشته باشیم که به 
مردم ایران نشــان دهد که توافق 
هســته ای هیچ مزیت و ســودی 
نداشــته و اقدامات مــا آنها را به 
گوشه ای کشانده است، این مسئله 
خطرناک خواهد بود و نتیجه بسیار 

متفاوتی خواهد داشت.
نقض فاحش برجام 

فــق  ا تو  2 9 بنــد  ر  د
اســت:  آمده  هســته  ای)برجام( 
اتحادیه اروپایی و دولت هاي عضو 
و همچنین ایاالت متحده، منطبق 
با قوانین خود، از هرگونه سیاست 
با هدف خاص تاثیرگذاری منفی و 

مستقیم بر عادی سازی تجارت و 
روابط اقتصادی با ایران، در تعارض 
با تعهداتشان مبنی بر عدم اخالل 
در اجــرای موفقیــت آمیز برجام 

خودداری خواهند کرد.
گفتنی اســت در برجام از 17 
فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا 
فقط 4 فرمان و بخشی از یک فرمان 
خاتمه یافت و تمامی دستورهای 
اجرایی دیگر پــا برجا ماند. حال 
سنای آمریکا از همین طریق سعی 
بر اعمال محدودیت های بیشتر بر 
ایران کرده است. محدودیت هایی 
که دقیقاً نقض مــاده 29 برجام 
اســت و اثرات منفــی در تجارت 

ایران می گذارد.

تولیت آســتان قدس رضوی گفت: متأســفانه دنیای امروز 
با ابوجهل هایی روبه رو اســت که حق را به چشــم می بینند اما 

نمی پذیرند.
به گزارش تسنیم، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در جلسه تفسیر 
قرآن در مسجد گوهرشاد اظهار داشت: رمز نپذیرفتن حق و ریشه چرخش 
در مردان نیک؛ هوای نفس و دنیا طلبی است، در صدر اسالم نیز عده ای 
به دین اسالم روی آوردند اما بعد از مدتی از راه حق منحرف شدند و در 

برابر حقانیت ایستادند.
وی تصریح کرد: ســخن حق را تنها کســانی می توانند بپذیرند که 
فطرت های خود را با گناه تیره نکرده باشــند. ابوجهل کنار پیامبر)ص( و 

در معرض انوار هدایت الهی بود، اما هدایت نشد.
تولیت آســتان قدس رضوی)ع( بیان داشــت: دنیای امــروز نیز با 
ابوجهل هایی روبه رو اســت که حق را به چشــم می بینند اما نمی پذیرند. 
بســیاری با دیدن معجزات انقالب اســالمی هنوز هم منکر حقانیت این 

نظام مقدس هستند.

رئیسی:
دنیای امروز با ابوجهل هایی رو به روست 

که حق را به چشم می بینند اما نمی پذیرند 

گفت: یک روزنامه زنجیره ای وابســته به اصالح طلبان فاش کرد 
که برای گنجاندن نام نامزدهای شــورای شهر در لیست امید، از هر 

کدامشان مبلغ 2 میلیارد تومان درخواست شده بود.
گفتم: یکی از اعضای برجسته جبهه اصالحات هم گفته 
بود که نامزدهای لیست امید برای نمایندگی مجلس از تهران 

هم با پرداخت پول در این لیست جا گرفته اند!
گفت: حاال چرا پاســخ نمی دهند که باالخره 2 میلیارد تومان را 
داده اند یا نه؟ و اینکه مگر قرار بود از این جایگاه چقدر کاسب باشند 
کــه فقط برای ورودیه 2 میلیــارد تومان داده اند!  و اگر نگرفته اند و 

نداده اند، چرا برای مردم توضیح نمی دهند؟!
گفتم: چه عــرض کنم؟! یارو در مقابل ســؤال یکی از 
خبرنگاران که جوابش را خیلی به نفع خود نمی دانست، گفته 
بود؛ سؤال شما دو بخش دارد، بخش اول آن که مهم نیست و 
بخش دوم هم به شما مربوط نیست! و بعد گفته بود؛ دانستن 

حق مردم است! سؤال دیگری ندارید؟!


