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آقای آخوندی! به جای آسمان و ریسمان بافتن
یک آجر روی آجر می گذاشتید
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سرویس سیاسی-
عباس آخوندی، وزیر مستعفی و بی اعتنا به مسکن دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: »افرادی که از روز نخست تمام 
هم وغم خود را در بی اعتباری برجام به کار بردند و با ممانعت در ابالغ قانون های الحاق به کنوانسیون های بین المللی مرتبط 
با FATF قفل محکم تری به مبادالت مالی بین المللی ایران زدند، آیا اکنون حاضرند مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند؟ و آیا 
همچنان تمایل دارند که با طرح گزاره های ممتنع از یکسو تجارت را متوقف کنند و از سوی دیگر دم از ارزانی دالر و سایر 

دارایی های بادوام یا رشد تولید ناخالص داخلی بزنند؟ تا کی می توان پوستین وارونه به تن کرد؟«
عباس آخوندی با دهن کجی به مسکن مهر و رها کردن بخش مسکن یکی از مسببان افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی 
قیمت مســکن، افزایش فشــار به بی خانمان ها، دریغ کردن هزاران شــغل از مردم و تعمیق رکود در دولت روحانی است. 
آخوندی باید در پیشــگاه عدالت پاسخگوی این فجایع باشد و نمی تواند با جنجال  سازی، یقه دریدن برای باتالق برجام و 

منجالب FATF از پاسخگویی فرار کند.
اصالح طلبان؛ آنچه می گویند؛ آنچه انجام می دهند!

روزنامه شــرق در شــماره دیروز خود و در صفحه نخست یادداشتی را به قلم یکی از فعاالن سیاسی طیف موسوم به 
اصالح طلب منتشر کرده است. در این یادداشت بخش هایی هست که مقایسه آنها با عملکرد این طیف قابل تامل است. در 
این نوشتار می خوانیم: »مهم ترین چالش جریان های سیاسی کشور و مسئوالن در شرایط فعلی ایران و  اوج گیری تحریم های 
کامال هوشمند ایاالت متحده، مدیریت وضعیت اقتصادی و معیشت مردم است. در این شرایط، کار سیاسی به مفهوم  مرسوم 
آن، با دشواری هایی همراه می شود؛ چون اولویت مردم، حل معضالت روزانه خود است. احزاب و تشکل های مدنی حتما باید 
به ارائه راهکار بپردازند و  البته نقد سیاسی خود را بیان کنند.« در این باره باید گفت که اولویت طیف موسوم به اصالح طلب 
همواره مسایل سیاسی و حزبی و جناحی بوده است. کافی است به دوره اصالحات نگاهی کنیم. در سال های پایانی دوره 
8ساله اصالحات برخی از تئوریسین های این طیف ضمن انتقاد از مشی دولت اصالحات نوشتند که آن قدر مشغول »توسعه 
سیاسی« شدیم که از »معیشت مردم« غافل ماندیم. در سطرهای فوق هم نویسنده تاکید می کند که کار سیاسی با دشواری 
رو به رو است چرا که معیشت مردم دچار مشکل شده است. در ادامه این یادداشت آمده است: »نمی توان مسئولیت را فقط 
متوجه یک  قوه دانست؛ چون  وضعیت آرایش تصمیم  سازی در کشور روشن است]!![ دیدگاه روشن یک  جریان، اهمیت حفظ 
برجام، همکاری با آژانس اتمی و جلوگیری از تکرار ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت است. باید با قدرت های اصلی جهان 
از طریق گفت وگوهای سیاسی، به سمت حل مسائل رفت.« در فقره برجام دیدیم که این جماعت رفتند و امتیاز دادند و برای 
خشنودی آنها تعهدات را پیش از موعد انجام دادند و در نهایت غربی ها به تعهداتشان عمل نکردند. اما در پاسخ این مدعا که 
وضعیت تصمیم  سازی در کشور روشن است باید گفت شما که سیاست های کالن کشور را می دانستید چرا این همه وعده 
و وعید دادید؟! می توان از جمع این دو نتیجه گرفت که در آن ایام مردم را فریب داده اید چرا که برای به دست آوردن رای 
مردم به آنها وعده دادید در حالیکه می دانستید )به قول شمایان( »وضعیت تصمیم سازی در کشور روشن است«! چرا حاال 
که به خط پایان نزدیک شده اید به یاد این افتاده اید؟  این یادداشت در ادامه می افزاید: »در حوزه داخلی هم استفاده از 
مدیران پاک دست و متخصص، یک ضرورت است تا در کنار حل مسئله فشار تحریم ها به وضعیت اقتصاد و معیشت مردم 
سر و سامان داده شود. نباید دستگاه های مسئول، حضور نیروهای متخصصی را که با آنها یکسان نمی اندیشند، محدود کرده 
یا به دنبال حذف کامل آنها باشند.« در دوره ای نام محسن هاشمی برای شهرداری تهران بر سر زبان ها افتاد. محسن هاشمی 
هم سابقه فعالیت در زمینه متروی تهران را دارد و هم به مشکالت و موانع گسترش مترو و مدیریت شهری آشناست اما 
اصالح طلبان با شــهردار شــدن او مخالفت کردند چرا که اگر او شهردار می شد نفر 31لیست انتخابات شورای شهر تهران 
یعنی مهدی چمران وارد شورای شهر می شد اما اصالح طلبان نمی خواستند یک غیراصالح طلب وارد حیاط خلوت آنها شود.

قوه مجریه در دست شما بود؛ دیگران عامل مشکالت هستند؟
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم سید افضل موسوی، مدیر مسئول نوشت: »اگر رئیس جمهور برای استیضاح به 
مجلس برود آن وقت مجبور خواهد شد بسیاری از حرف ها را بگوید و در نتیجه آن همین اصولگرایان رسوا خواهند شد. 
چراکه آنها عامل بدبختی امروز ایران هستند. رئیس جمهور االن خودداری می کند و بسیاری از حرف ها را بیان نمی کند اما 
اگر به مجلس کشانده شود حتما حرف خواهد زد....ضرب المثلی هست که می گوید سنگ را به یاد دزد ننداز! کنایه از اینکه 
اگر به دزد سنگ بزنید او هم به یادش خواهد افتاد که می تواند سنگی به شما پرتاب کند. در واقع همین اصولگرایان بودند 
که به یاد دزد انداختند که سنگ به طرف ما پرتاب کند. لذا اگر امکانی برای رئیس جمهور پیش بیاید این حرف ها بیان خواهد 
شد و در نتیجه دست اندرکاران استیضاح در پیشگاه ملت رسوا خواهند شد.« شایان ذکر است که مدعیان اصالحات اکنون 
که چیزی برای از دست دادن ندارند و در انتخابات 14۰۰ ستاره خود را بی فروغ می بینند به پرت و پالگویی افتاده و سعی 

دارند تقصیر مشکالت کشور را بر گردن دیگران بیندازند؛ حرف هایی که مرغ پخته هم به خنده می افتد.
غفلت دولت، از داشتن یک برنامه جامع

زهرا صدراعظم نوری، عضو شورای شهر تهران در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: »دولت باید در کنار برجام یک 
برنامه جامع دیگر در دســتورکار قرار مي داد تا در وراي مشــکالت پیش آمده بتواند به آن تکیه کند. دولت مي توانست با 
استفاده بیشتر از ظرفیت هاي داخلي شرایط را اندکي تلطیف تر کند و اندکي از سختي هاي مردم بکاهد و مسائل را حل کند«.
یکی از نقدهای اصلی و پرتکرار کارشناسان به دولت این بود که »نباید همه تخم مرغها در سبد برجام چیده می شد«. 
دولت روحانی در رویکردی خسارت بار، تمام ظرفیت های خود را به وزارت خارجه خالصه کرد و وزارت خارجه نیز تمام 
ظرفیت خود را به برجام خالصه کرد. این رویکرد غلط و خسارت بار موجب شد که ظرفیت های عظیم داخلی و دیپلماسی 
منطقه ای و تعامل با دنیا در حاشیه قرار گیرد و دیپلماسی به ارتباط یکسویه و منفعالنه با آمریکا و تروئیکای اروپایی خالصه شد.
کارشناسان در سال های گذشته بارها تاکید کردند که دولت باید برای برجام، پالن B در نظر می گرفت و طوری عمل 

می کرد که برجام به »هسته ای رفت،تحریم ها ماند« منتهی نشود. 

عظمت رهبری در ایران
انقالب اسالمی پدیده ای بی نظیر در کشور ما بلکه در تاریخ کشورهای اسالمی و چیزی 

شبیه به معجزه بود. رهبری فرمودند جریانات انقالب، هر روزش معجزه بود.
متأســفانه، بعد از چهل ســال از پیروزی انقالب اسالمی هنوز آن گونه که باید حق 
مسئله رهبری جامعه اسالمی ادا نشده است، اجماال همه می دانیم که علی رغم تالش های 
پیامبر اکرم) صلی اهلل علیه واله( که از همان روز اول دعوت علنی مردم به اســالم،  علی )ع( 
را به عنوان جانشــین معرفی کردند و تا روزهای آخر عمر نیز بر آن تأکید داشتند، امت 
اسالمی به انحراف کشیده شد و هنوز جنازه ایشان دفن نشده بود که عده ای جمع شدند 
تا خودشان برای رهبری جامعه اسالمی تصمیم بگیرند؛ گویا هیچ توصیه ای در این باره 
از پیامبر نرسیده بود! بسیاری از مردم نیز از روی ناآگاهی و بی بصیرتی توصیه پیامبر را 
نادیده گرفتند. تنها چند نفر بودند که متوجه اهمیت این موضوع بوده و خواســتند در 

مقابل این عمل بایستند و مقاومت کنند، اما تالششان به جایی نرسید.
غربت دین و روحانیت در دوران پهلوی ها

در طول 14۰۰ سال، این مسئله مورد ابهام و غفلت قرار گرفته بود، در دوره پهلوی 
اول، آثار دین در کشور محو می شد و مدارس علمیه خالی از طلبه شده و به عنوان انبار 
کاالهای بازاری ها به شمار می رفت؛ حتی لباس روحانیت ممنوع شده و حجاب را از سر 
زنان بر می داشتند. از طرفی با حیله های شیطانی، حقایق دین را تضعیف و تحریف کرده 
و حتی روحانیون را متهم کرده و در نظر مردم ســبک می کردند. بقدری در این زمینه 
تبلیغ شده بود که در آن دوره حتی متدینان نیز نگاهی ترّحم آمیز به روحانی داشتند! از 
دین نیز فقط مقداری آداب فردی باقی  مانده بود؛ یعنی فقط نماز و روزه برای مردم مانده 
بود و عزاداری سیدالشهدا)ع( که نمی شد آن را از مردم جدا کنند، البته همان عزاداری 
نیز به صورت مخفیانه صورت می گرفت. این وضع چندان طول نکشــید و با واقع شدن 
جنگ جهانی دوم و  اشغال ایران توسط روس ها و انگلیس و آمریکا، پهلوی اول تبعید شد. 
آنها فقط پسر پهلوی را به عنوان سنبلی نگه داشتند تا ظاهرا حکومت کند، اما واقع این 
بود که وی در حکومت نقشی نداشت و حکومت دست بیگانگان به خصوص انگلیسی ها 
بود. همچنین برای طبیعی جلوه دادن اوضاع ســعی کردند که نوعی آزادی را شکلی در 
جامعه ترویج کنند و با  ترویج اعالمیه حقوق بشر و آزادی در جهان وضع، اندکی بهتر شد؛ 

البته یکی از اهداف آنها نیز تخریب و تحریف و شبهه افکنی در دین به بهانه آزادی بود.
برخی روحانیون دلسوز از همین فرصت بسیار ناچیز و محدود برای بازگشایی حوزه ها 
بهره بردند. عنایت امام زمان)عج( و فداکاری رهروان واقعی ایشــان ســبب شد تا زمینه 
برای رشــد حوزه صورت بگیرد، اما همچنان میراث دوران پهلوی، در جامعه باقی مانده 
بود؛ چرا که بسیاری از متدینان، سالخورده شده یا فوت کرده بودند، بسیاری از جوان ها 
نیز در وضع غربت اسالم رشد کرده بودند و زمینه ای برای فراگیری حقایق دین نداشتند.

اراده الهی بر این تعلق گرفته بود که کســانی که به استضعاف کشیده شده بودند، 
رشــد کنند و کسانی تربیت شوند که حاضر باشند همه زندگی شان را فدای دین کنند. 
در ایــن بین تالش های علمای با تقوا و با تدبیــر زمینه را برای احیای دین فراهم کرد، 
اما هنوز وضع، نامناســب بود؛ یکی از مسائلی که به شدت  ترویج می شد و تا حد زیادی 
تأثیرگذار هم بود، تبلیغ جدایی دین از امور اجتماعی بود؛ این تبلیغات در درون دانشگاه 
که محل تربیت نخبگان بود و حتی حوزه ها نیز رسوخ کرده بود و لذا برچسب »سیاسی« 

بودن برای روحانیون و متدینان، اتهام به شمار می رفت.
امام حدود ۵۵ سال پیش، حرکتی را آغاز کرد. او یک روحانی بود که ظاهرا از نظر 
اسباب ظاهری و قدرت و ثروت، از همه اقرانش عقب تر بود و زندگی روزانه اش به سختی 
اداره می شد؛ نه ثروتی داشت و نه حزبی؛ حتی در درون حوزه نیز غریب بود، اما احساس 
وظیفه کرد که اسالم واقعی را به جامعه معرفی کند و حاضر شد تا آخرین نفس پای آن 

بایستد اما حتی در حوزه ها نیز عده ای با ایشان مخالف بودند.
سربلندی امام در امتحانات سخت الهی

حضرت امام)ره( 1۵ سال امتحانات الهی را با سربلندی پشت سر گذاشت، سنت الهی 
این است که کسانی که می خواهند در این دنیا به مقامی  برسند، باید مورد امتحان قرار 
گیرند؛ برای مثال حضرت ابراهیم )ع( به امتحانات متعددی مبتال شد که آخرین آنها ذبح 
فرزندش بود و پس از این امتحانات به مقام امامت رسید. امام)ره( نیز 1۵ سال امتحان 
 داد؛ از هنگامی که نیمه شب ایشان را دستگیر کرده و اصال نمی دانست ایشان را به کجا 
می برند تا زمانی که اسماعیل )حاج آقا مصطفی( خود را از دست داد. حاج آقا مصطفی 
حاصل عمر امام و به تعبیر ایشان مجتهدی فهیم و شجاع بود، اما امام از این امتحان نیز 
سربلند بیرون آمده و صبورانه، فقدان فرزندش را لطف خفیه الهی دانست که به پیروزی 
انقالب اســالمی منجر می شــود. وقتی امام)ره( از پاریس به ایران آمد، استقبال از او، به 
حادثه عظیم تاریخی تبدیل شد؛ طولی نکشید که روزنامه های مستقل آن روز نوشتند 

که شخصیت سال جهان امام خمینی)ره( است. او آمد و امامت امت را برعهده گرفت.
شاید بسیاری از افراد، حتی به ذهنشان هم خطور نمی کرد که روزی، انقالب شود و 
اسالم حاکم شود. پس از پیروزی انقالب نیز دنیا علیه ایران بود و حتی در 8 سال دفاع 
مقدس، از فروش سیم خاردار به ما خودداری کردند؛ اما امروز کار به جایی رسیده است 
که از سالح های ایرانی می ترسند و اعتراف می کنند که میلیاردها دالر در خاورمیانه خرج 
کرده اند ولی هیچ فایده ای نداشــته و دائم شکست خورده اند. این مسائل حجت را بر ما 

تمام می کند که نگاهمان فقط به اسباب ظاهری نباشد.
آیت اهلل خامنه ای، رهبری بی همتا در جهان

 برخی منتظر بودند که امام)ره( از دنیا برود و زمینه را تغییر دهند، حتی نزدیکان و 
دلسوزان، دغدغه آینده انقالب پس از امام را داشتند، ولی باز هم خداوند بر مردم مستضعف 
منت گذاشته و امامی برای آنها قرار داد، کسی که وقتی به قم رفت، آیت اهلل حائری به قدری 
ایشــان را دوست داشت که گویا برای ایشان درس خصوصی می گفت و ناگفته پیدا بود 
که ایشان در تحصیل، بسیار موفق خواهد بود؛ اما امتحانی برای ایشان پیش آمد و از این 
امتحان نیز سربلند بیرون آمد. پدر ایشان بیمار شد و ایشان به خاطر پدر به مشهد برگشت.

بعد از وفات امام)ره( در مجلس خبرگان ایشان تقریبا به اتفاق آراء به رهبری برگزیده 
شد، ولی ایشان هرگز از این مسئله خوشحال نشد، بلکه تالش کرد تا این بار مسئولیت 
بر شانه ایشان نیاید، اما وقتی تکلیف بر ایشان محرز شد، پا در این راه گذاشت و خدا بار 
دیگر به ما نشان داد اگر کسی خودش را به خدا سپرد و فقط برای خدا گام برداشت، او 
را یاری می کند. بر اساس آنچه از ایشان سراغ دارم، زندگی ایشان نمونه است؛ و اهلل العلی 
العظیم در عالم اســالم نظیری برای رهبر معظم انقالب سراغ ندارم. علم، تقوا، فراست، 
دوراندیشی، تدبیر، حلم، سماحت، صبر، شجاعت در ایشان جمع شده است در حالی که 
اگر یکی از آنها در هر فردی باشــد، او را در عالم ممتاز می کند. اگر بیش از این بگویم، 
متهم به اغراق گویی می شوم، اما اگر می شد که آنچه از ایشان می دانم را بگویم، متوجه 
می شــدید که این ســخنان، اغراق نیست. این سنت خداست که هر کس برای خدا کار 
کند، به اندازه ظرفیتش از نصرت الهی بهره مند خواهد شد، باید سعی کنیم از صبح که از 
خواب برمی خیزیم به دنبال شناخت و انجام وظایف باشیم، به دنبال این باشیم که در قبال 
دوســت و دشمن و جامعه، خدا از ما چه می خواهد. حتی دشمنان نیز ناچار به عظمت 
چنین رهبری اعتراف می کنند، یکی ازشــخصیت های مهم جهان گفته بود که تا ایران 
چنین رهبری دارد، شکست نخواهد خورد؛ البته او نیز دوست ما نیست و به دنبال منافع 

خودش است، اما نمی تواند در مقابل این عظمت سکوت کند.
خداوند نیز هر نعمتی را به هر کســی نمی دهد؛ لیاقت مردم ســبب شده تا چنین 
رهبری نصیبشان شــود؛ همچنان که اگر مردمی، لیاقت نداشته باشند، حتی در زمان 

حضور ائمه )ع( نیز افراد دیگری بر آنها مسلط می شوند.
ابتدا باید وظایف خود را بشناســیم و سپس دیگران را دعوت کنیم، باید روح همه 
این دعوت ها خدا باشد و ببینیم خداوند از ما چه می خواهد. با هم همکاری کنیم و کار 
گروهی و تشکیالتی انجام دهیم، اما بر اساس موازین اسالمی. اگر ما چنین باشیم بهتر 
می فهمیــم که چرا رهبری فرمودند من به آینده خوش بینم. ایشــان از طرفی به وعده 
خداوند اطمینان دارد که فرمود »ولینصرن اهلل من ینصره« )و خداوند کسانی را که یاری 
او کننــد )و از آیینــش دفاع نمایند( یاری می کند()1( و »لیظهره علی الدین کله ولو کره 
المشرکون« )او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همه 
آیین ها غالب گرداند()2( و از طرف دیگر بصیرتی خداوند به ایشــان داده است و می تواند 

آینده را به خوبی  ترسیم کند.
  سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله( در گردهمایی سه دهه بصیرت 
و مقاومت رهبری؛ مشهد؛ 97/12/4  _____________________

1. حج/4۰  _  2. توبه / 33
زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود. 

درمکتب امام

عّمال استعمار
این جمعیتی که صدا بلند می کنند که حقوق بشر، حقوق بشر، اینها 
عّمال استعمارند. اصِل این جمعیت هایی که در امریکا، یا در جاهای دیگر، 
درســت شده است به عنوان جمعیت »حقوق بشر«، جمعیت کذا و کذا، 
اینها را- همه- آنها درست کرده اند برای اینکه حقوق بشر را ضایع کنند.
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نامه اخیر موسوی خوئینی ها  به  واکنش ها 
همچنان ادامه دارد؛ از بســیج دانشجویی 15 
دانشگاه تهران تا چهره های مختلف سیاسی و 

فعاالن فرهنگی.
بسیج دانشجویی 1۵ دانشگاه تهران طی بیانیه ای 
در واکنش به نامه اخیر موسوی خوئینی ها اعالم کردند: 
جای سؤال است فردی متعلق به یک جریان سیاسی 
خاص که قدرت اجرایی کشور را در برهه های متعددی 
از تاریخ چهل ساله جمهوری اسالمی بر عهده داشته 
است، چگونه می تواند به جای پاسخگویی و ارائه توضیح 
در رابطه با عملکرد اشتباه خود، با موضعی حق به جانب، 

خود را طرفدار مردم بنامد. 
در این نامه آمده اســت: »تمایل به سوی مردم، 
در ســال هفتم دولت و پس از ناکارآمدی های متعدد 
دولت فخیمه تدبیر و امید چه معنایی را به ذهن متبادر 
می سازد؟ چرا آقای خوئینی ها و هم کیشانشان، عملکرد 
هفت ساله خود در حمایت تمام قد از دولت را انکار و 
ژست اپوزیسیون به خود می گیرند؟ آیا باور کنیم تغییر 
جهت دادن ها از قدرت حاکمه به سوی مردم، با انتخابات 

14۰۰ بی ارتباط است؟«
بسیج دانشجویی 13 دانشگاه کشور تأکید کرده اند: 
نگارنده این نامه به جای وارد ســاختن اتهام مدیریت 
بسته به دیگران، بهتر است در مورد دوران مسئولیت 
خود در دهه شــصت و در نقش آفرینی سیاسی دهه 
هفتاد، هشتاد و نود خود توضیح دهد که چرا به بدترین 
شکل به دنبال حذف جریان رقیب از صحنه سیاسی 

کشور بوده است.
این نامه افزوده اســت: اگر آقایان عملکردشان را 
فراموش کرده اند، انقالبیونی هســتند که تاریخ رفتار 
سیاسی آنان را گوشزد نمایند تا نسل امروز بداند نتیجه 
اثرگــذاری چنین افرادی، رخ دادن چه وقایعی بوده و 
تحت تعلیماتشــان، چه گروه های تندرویی در تاریخ 
معاصر ایران شــکل گرفته است و این جریان بدخیم 

چه ضرباتی را به ملت ایران وارد کرده اند.
بســیج دانشجویی 13 دانشــگاه کشور در پایان 
خاطرنشــان کرده اند: ملت مقدر و عزیز ایران ســّد 
ناکارآمــدی و کــم کاری های دولت تدبیــر و امید و 

شــخصیت هایی چون موســوی خوئینی ها را که از 
ایــن جریان حمایت بی چون و چــرا کردند همچون 
خیانت ها و فتنه های گوناگون به فضل الهی پشت سر 

خواهد گذاشت.
محسن رضایی: موسوی خوئینی ها

 آدرس غلط داده است
محسن رضایی در نشست هم اندیشی کارگروه های 
بیانیه گام دوم انقالب در دبیرخانه مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در واکنش به سؤال یکی از حاضران در 
مورد نامه موسوی خوئینی هاگفت: آقای خوئینی ها، 
خوب می داند که اندیشــه های غرب زده در دولت های 
گذشته و فعلی، چه آسیب هایی به فرهنگ و اقتصاد 
کشور وارد ساخته اند اما متأسفانه ایشان به جای آنکه 
انگشت اتهام را به سوی آمریکا و هواداران آن نشانه رود، 

آدرس غلط داده است.
محسن رضایی گفت: امروزه از یکسو، آمریکا پس از 
به شهادت رساندن سردار بزرگ جبهه مقاومت، شهید 
حاج قاسم سلیمانی، همچنان به فشار حداکثری خود 
بــه ملت ایران ادامه می دهد و از ســوی دیگر، دولِت 
منتسب به طیف سیاسِی آقای خوئینی ها، با ناکارآمدی 

و با بدترین تدابیر، کشور را اداره می کند.
طرفداران مذاکره با آمریکا 

باید از ملت عذرخواهی می کردند
دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفت: 
سیاست های لیبرالی این دولت، پول ملی را از خاصیت 
انداخته و فشــار اقتصادی را بر زندگی مردم، مضاعف 
کرده است. صداقت سیاسی، حکم می کرد که پس از 
شکست برجام، طرفداران مذاکره با آمریکا از ملت ایران 

عذرخواهی کنند.
وی افزود: انصاف، اقتضا می کرد که آقای خوئینی ها 
با آن سابقه ضدآمریکایی، پس از سال ها سکوت، امروز 
در کنار مقام معظم رهبری قــرار می گرفت و درباره 
نتایج فاجعه بار حاکمیت تفکر آمریکایی در اداره کشور 
در دولت های گذشته و فعلی، سخن می گفت و مصرانه 
از معظم له تقاضا می کرد که بر افکارِ آمریکایی در اداره 
کشور، خط بطالن بکشند تا بســاط سراِب فریبنده 

غرب زدگان در کشور برای همیشه، جمع شود.

واکنش ضرغامی به نامه موسوی خوئینی ها
عزت اهلل ضرغامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام هم در توییتر نوشت: »آقای موسوی خوئینی ها، 
ولی فقیه ما در ســفارت آمریکا بودند! با مجوز شرعی 
ایشان توانستم با شلوار رنجر غنیمتی آمریکایی نماز 
بخوانم! دمشــان گرم! درست تر این بود که گله مندی 
اخیرشــان را در سال ۹۶ و خطاب به روحانی منتشر 

می کردند.«
مقایسه نامه موسوی خوئینی ها
با نامه نهضت آزادی در سال 69

وحیدی جلیلی در واکنش به نامه اخیر موسوی 
خوئینی هــا، طی یادداشــتی آن را با نامه ســال ۶۹ 
نهضت آزادی مقایســه کــرد که در آن آمــده بود » 
اکنون کشور عزیز ما در بن بست و بحرانی از سختی و 
ناخشنودی دست و پا می زند...ملک و ملت به لبه پرتگاه 

وحشتناک ویرانی و نابودی رسیده است.«
وی نوشــت: در همین سی ســال ناقابل که در 
پیش بینی قاطع و قریب الوقوع عقال و دنیادیدگاِن نهضت 
آزادی تاخیری مختصر ! پیش آمده، جمهوری اسالمِی 
در لبه پرتگاه وحشتناک ویرانی و نابودی؛ حدودا بیست 
و پنج انتخابات سراسری با صدها میلیون رای برگزار 
کرده که متوسط مشارکت در آنها از بسیاری کشورهای 

اروپایی و آمریکایی بیشتر بوده است.
جلیلی نوشــت: در نامه بهار ۶۹ نهضت آزادی به 
»وعده های به مستضعفین و شعارهای پرطنین«  اشاره 
شده بود که قاعدتا نقطه اوجش در آن روزگار؛ »ائتالف 
مستضعفین و محرومین« مجلس سوم؛ با شعار »جنگ 
فقر و غنا« و »مرگ بر اسالم آمریکایی« بود؛ ائتالفی 
که موســوی خوئینی ها مغز متفکر و از ســتون های 

 اصلی آن بود.
فعال فرهنگی با اشاره به بخش هایی از نامه نهضت 
آزادی در بهار ۶۹ و همچنین نامه نمایندگان مجلس 
ششم در اردیبهشت 82 نوشت: »لبه پرتگاه« نهضت 
آزادی و »فرصت اندک« مجلس ششم و »اوضاع غیر 

قابل دوام« شما؛ همگی از یک جنس است.
جلیلی خطاب به موسوی خوئینی ها نوشت: جناب 
خوئینی های عزیز ! »نتیجه محاسبات متعارف و براساس 

آراء و تحلیل های شناخته شده در حکم رانی « را هفتصد 
سال بعد از آغاز رنسانس؛ امروز در خیابان های آمریکا و 
فرانسه با سابقه دو قرن و نیم حکمرانی مدرن ببینید. اگر 
دانسته های متعارف یوتوپیاِی سکوالر شما می توانست 
حقوق بشر و  اشــتغال و عدالت و آزادی بیاورد امروز 
دست پروردگارتان که در فرار از جمهوری اسالمی به 
سیاتل و واشنگتن و نیویورک و لس آنجلس گریخته اند 
مجبور نبودند بهت زده به تماشای امنیت و عدالت و 
آزادی آمریکایی بنشینند و برای تشّفی دل داغدارشان 
نامه شما را شیر کنند که : »اگر آمریکا بدون جنگ و 
تحریم و ترور و نفوذ و با آن همه ادعا، قاراشمیش است 
و اوضاعش دوامی ندارد ،ایران هم بحمداهلل با مساعی 
مشکورِ برجامیان ، و برنامه ریزی موفق اصالح طلبان ،هم 
چرخ سانتریفیوژهایش ایستاد و هم چوب حراجی که به 
ارزش های انقالب زدند الی چرخ اقتصادش گیر کرده 
و به مردم فشار می آورد تا زمینه الزم برای تحقق بقیه 
آرزوهای غرب پرست ها فراهم شود.« هم دلداری آنها 
به خودشان قابل درک است و هم وقاحت مثال زدنی 
شما ، اما توصیه می کنم روزی دو بار قبل از ناهار و بعد 
از شــام دانسته های متعارِف » لبه پرتگاه« و »فرصت 

اندک« را مرور کنید.
نامه ای برای خروج از استیصال 

و مرگ سیاسی
ابراهیم فیاض، جامعه شناس هم در گفت وگو با یک 
پایگاه خبری درباره نامه موســوی خوئینی ها به رهبر 
انقالب گفت: سن وقتی باال می رود فرد دچار مشکل 
می شود چون محاسباتش به شدت قدیمی است و با 
واقعیت های روز نمی خواند. آقای موسوی خوئینی ها 
نمی تواند اوضاع امروز را تبیین کند بنابراین این نامه را 
نوشت چون احساس »استیصال و مرگ سیاسی« دارد.

وی افزود: آقای موســوی خوئینی ها این نامه را 
نوشت تا فقط بگوید زنده است وگرنه رهبر انقالب در 

اوضاع امروز دارد رو به جلو کار می کند.
فیاض با بیان اینکه اصالح طلبان باید 8 ســالی 
اســتراحت کنند، افزود: اصالح طلبــان قاجاری فکر 
می کنند می خواهند به آمریکا امتیاز بدهند تا آرامش 

به دست آورند.

ادامه واکنش ها به یک نامه

حرف های موسوی خوئینی ها را 
نهضت آزادی و مجلس ششمی ها هم می زدند

جلسه شــورای نگهبان روز گذشته با 
حضور اکثریت اعضای این شورا برای بررسی 
مصوبات مجلس و دولت برگزار شد. این جلسه 
به ریاست آیت اهلل جنتی و با حضور وزیر نیرو 

برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، 
عباســعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر و سخنگوی 
شــورای نگهبان در تشریح علت حضور وزیر نیرو 

در جلسه شورا در صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی نوشت: »اساسنامه شرکت مادر تخصصی 
مدیریت منابع آب ایران با دو ایراد به هیئت محترم 
وزیران اعاده شده بود. در جلسه، ایرادات اساسنامه 

برای آقــای وزیر محترم نیرو تبیین و توضیحات 
ایشان نیز استماع شــد. مقرر گردید موضوع در 
پژوهشکده شورا با حضور کارشناسان وزارت نیرو 

بررسی گردد.«

به ریاست آیت اهلل جنتی

جلسه شورای نگهبان با حضور وزیر نیرو برگزار شد

بقیه از صفحه 2
ثانیاً، قرار بود که متقاضیان استفاده از این تسهیالت تنها و تنها مشروط به شرکت در آزمون مربوط و کسب 
حد اقل 80٪ امتیاز آخرین فرد قبولی، مجاز به تقاضا باشند و این در حالی است که تشخیص فرد مجاز به استفاده 
از تسهیالت، در آیین نامه مذکور به کمیسیون ها و شورا ها و نامه های توصیه روسای مراکز آموزشی و ابزارهای 
مبهم و تو در تویی اینچنینی که ناگفته پیدا است که ایجاد رانت می کند، سپرده شده است! ثالثاً، این آیین نامه 
خودخوانده و غیرمتکی به قانونی مشخص که مشروعیت بخش تصویب آن در وزارت علوم باشد، تنها به جذب 
متقاضیان برای تحصیل بسنده نکرده است و از همین ابتدا جانمایی برای  اشتغال به تدریس را نیز به عنوان جزئی 
از مراحل پذیرش قلمداد کرده اســت و این در حالی است که هیچ سازوکاری برای ارزیابی  صالحیت تدریس و 
عضویت در هیئت علمی در درجات باالتر برای متقاضیان پس از اتمام احتمالی دوره تحصیالت تکمیلی در آن 
تعبیه نگردیده است! به عبارت دیگر، این آیین نامه، نه یک قیف وارونه، که یک پله برقی ویژه برای نورچشمی ها 
است که یک شبه بدون آزمون دانشجوی هر دانشگاهی بشوند و بدون نظارتی مصوب بر کیفیت تحصیل خویش، 
چهار صباح دیگر استادیار و دانشیار و استاد از ُخم رنگرزی بیرون بیایند! رابعاً، سازمان سنجش در مجرایی قانونی، 
به نمایندگی از وزارت علوم و به عنوان بخشی از بدنه این وزارتخانه، در حال اختصاص سهمیه بوده است و هرگونه 
پذیرشی در قالب این آیین نامه کذایی، در واقع تحمیل سهمیه ای فراقانونی و مضاف بر سهمیه قانونی در حال 
اعمال می باشد. این در حالی است که عبارت »ده درصد ظرفیت مازاد« که در قانون برقراری عدالت آموزشی قید 
گردیده بود، با شعبده بازی حضرات در وزارت علوم در بند 1-9 این آیین نامه با حذف قید مازاد، به عبارت »ده 
درصد ظرفیت هر رشته«، تغییر پیدا کرده است! البته این ها تنها ایرادات این آیین نامه نیست و در حد حوصله 
این وجیزه، به بازگویِی همین مقدار بسنده می شود. اما نکته جالب این که این آیین نامه تا زمان چاپ مقاله اول 
در این خصوص در آبان ماه سال گذشته، در آدرس اینترنتی وزارت علوم در دسترس بود اما تقریبا بالفاصله پس 
از چاپ آن مقاله توسط کیهان، آیین نامه مذکور دیگر در لینک مربوط در دسترس نیست و با مراجعه به لینک، 

خطای 404 است که نصیب کاربر می شود!
و( به نظر نمی رســد که پس از پرداختن به این حجم از جزئیات این اقدام وزارت علوم، جای شک قوی ای 
درخصوص رانت آفرین و مضر بودن این اقدام باقی گذاشــته باشــد. حال این پرسش مطرح می شود که: »این 
تذهبون«؟! اگر این آیین نامه و افرادی که از ِقَبل آن، بدون شرکت در آزمون های قانونی و مصوب، امکان ادامه 
تحصیالت تکمیلی و شروع به تدریس در دانشگاه ها به عنوان هیئت علمی را پیدا کرده باشند، که کرده اند؛ و 
همچنین اگر جانمایی برای تدریس ایشان در مراکز آموزش عالی حتی پیش از شروع تحصیل انجام شده باشد، 
که شده است؛ پس باید به دانشجویانی که برای تحصیل در مقطع دکتری ماه ها بلکه سالها زحمت کشیده اند و 
امیدشان این است که پس از تبدیل شدن به یک نخبه دارای تحصیالت عالیه، به عنوان هیئت علمی در مراکز 
آموزشی معتبر گزینش شده و در قالب تدریس و پژوهش به کشور و نظام خدمت کنند، در کمال احترام گفت 
که تشریف ببرید و کشکتان را بسابید! چرا که نورچشمی هایی هستند که حتی پیش از اینکه همکالس شما در 
مقطع دکتری شوند، کرسی استادی ایشان نیز حسب اعالم نیاز موسساتی که شما چشم امید به آنها بسته اید، 

تحکیم و تصویب شده است!
ز( اما ســؤالی که حتی پرسیدنش نیز نگارنده را نگران می کند، این است که قرار است این نورچشمی های 
استاد بعد از این! در آینده چه تخم دو زرده ای برای سمپات های جریان موافق دولت فعلی بگذارند؟! این خاصه 
خرجی از محل بیت المال که به نام جوانان ملت اســت و به کام نورچشمی های دولت، دو  فردای دیگر که دارای 
ِسمت استادی در یکی از دانشگاه ها و موسسات شدند، قرار است چگونه این لطف جریان اعتدال و اصالح طلبی 
را جبران کنند؟ با انحراف دانشگاه ها از علم و بصیرت به سوی سیاست زدگی و سیاست بازی؟ با القای شعار های 
»انتخابات بهانه است؛ اصل نظام نشانه است« در سال های 1408؟ با حمایت گزینشی و سیاسی از دانشجویان 
همسوی با اربابان مشتاق کدخدا؟ دســت کم این اندازه مشتاقان کدخدا و تشنگان اصالح! را شناخته ایم که 
بدانیم بدون گروکشی و حزب بازی، کاری برای کسی انجام نداده اند و نخواهند داد. نظام صبوری و تحمل کرد تا 
برخی حضرات که به تعبیر حضرت آقا، »فسیل« هایی بی خاصیت شده بودند، از بدنه نظام خارج شوند؛ آیا این 
نورچشمی ها قرار است که چهل سال دیگر با این مدارک خاص، وبال گردن نظام باشند و ارتشی از مسئولین رده 

باالی دولتی و حکومتی شوند که اعتبارشان را مدیون جناح و جریانی خاص هستند؟
ح( اما سخن آخر با مجلس شورای اسالمی محترم است. خدمت نمایندگان محترم ملت شریف و والیتمدار 
ایران در مجلس عرض می کنیم که: »گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند«! اکنون این شمایید و آن سوگندی که 
در پیشگاه خداوند عزوجل و ملت ایران یاد کرده اید. در همین ابتدای امر و با بررسی جدی و انقالبی اعتبارنامه ها، 
نشان دادید که بعد از مدت ها این ملت می تواند و باید به نمایندگانش در مجلس امیدوار باشد. از سوی دیگر نیز 
قوه قضائیه با اقتدار و سربلندی اثبات کرده است که هیچ خط قرمزی برای مبارزه و برخورد با فساد نمی شناسد. 
لذا اگر کمیسیون های محترم مربوطه و سایر نمایندگان عزیز و با کرامت، این مسایل را درخصوص وزارت علوم 
جدی بگیرند و از مجرای قانونی بررسی و تحقیق و تفحص کرده و پیگیر موضوع باشند، تازه کیهان با جزئیات 
بیشتری افشا خواهد کرد که وزارت علوم در سعادت آباد تهران چه ها که نکرده است و آقای »م.غ« و مشاوران 
ایشان تا چه اندازه از آنچه که در طبقه هشتم وزارت علوم می گذرد شگفت زده نشده اند و چه وزرایی که تازه 
بعد از چهل ســال متوجه نشده اند که در این وزارت خانه، از مشهد گرفته تا کیش، چه اقدامات خطایی به نام 

دولت و به کام آقایان و آقازادگان ساخته و یا خریداری شده و اعتبارات دولتی سر از کجا ها که در نیاورده اند!

... و ما ادراک ما البورسیه!

یادداشت میهمان

سرویس سیاسی-  
امروز در شرایطی وارد سومین سال بازداشت 
غیرقانونی دیپلمات ایرانی می شویم که دستگاه 
دیپلماسی به هیچ عنوان اقدام شایسته ای برای 

مقابله با این اقدام غیرقانونی انجام نداده است.
در روز 11 تیــر ۹7 رســانه ها از بازداشــت یک 
دیپلمات ایرانی در آلمان خبر دادند. اســداهلل اسدی، 
دبیر ســوم سفارت ایران در اتریش علی رغم مصونیت 
دیپلماتیک در اقدامی غیرقانونی توسط پلیس آلمان 
و در جریان حضورش در این کشــور بازداشت شد. در 
روز ۵ مهر ۹7، رســانه ها از اســترداد آقای اسدی به 

بلژیک خبر دادند.
کنوانسیون وین، مهم ترین معاهده مربوط به حقوق 
دیپلماتیک اســت. در ماده 2۹ کنوانسیون وین آمده 
است: شخص مأمور سیاسی مصونیت دیپلماتیک دارد 
و نمی توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت 
قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه ای که در 
شأن او اســت خواهد داشت و اقدام های الزم را برای 
ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت 

او اتخاذ خواهد کرد.
نقض آشکار قوانین دیپلماتیک

از ســوی دیگر، طبق قانون هرگاه یک کشــور 
نماینــده کشــور دیگــری را- کــه دارای گذرنامه 
دیپلماتیک است-  در خاک خود به دالیل واقعی یا 
واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می بایســت او را اخراج 
کند. به عبارت دیگر اخراج، باالترین ســطح برخورد 
دیپلماتیک نســبت به حضور، رفتار و عملکرد یک 

دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.
دولت آلمان و در ادامه دولت بلژیک در اقدامی 
غیرقانونــی و با دالیل واهی، دیپلمات ایرانی را که از 
مصونیت دیپلماتیک برخوردار بــوده از  تیرماه ۹7 
تاکنون یعنی به مدت دو سال بازداشت کرده است. 
محمدجواد ظریف وزیــر امور خارجه- 11 تیر 
۹7-  در اقدامی تأمل برانگیز در واکنش به نقض قوانین 
دیپلماتیک از سوی آلمان به یک پیام توئیتری اکتفا 
کرد و نوشت: »چه همزمانی جالبی. همزمان با شروع 
سفر رئیس جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی، افشا و 
عوامل آن دستگیر می شوند. ایران هرگونه خشونت و 
 ترور را در هر مکانی محکوم می کند و با همه مقامات 
ذی ربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای 

دادن نشانی غلط است، آماده همکاری است«.
اکتفــا به یک درخواســت منفعالنه برای رهایی 
این دیپلمات ایرانی و مماشــات با طرف های اروپایی 
از یــک طرف و عدم گوشــزد نمودن تبعات این گونه 
اقدامــات از طرف دیگر، مقامــات غربی را برای نقض 

قوانین دیپلماتیک و 
اعالن درخواست های 
جسورتر  طلبکارانه 
کرد تا جایی که یک 
مقام اتریشی چندی 
پیش خواســتار لغو 
دیپلمات  مصونیت 

ایرانی شد!
این  عالوه بــر 
سوم  دبیر  بازداشت 

ســفارت ایران در اتریش در حالــی انجام گرفت که 
حسن روحانی رئیس جمهور در آستانه سفر به اروپا و 
دو کشور اتریش و سوئیس بود ولی در جریان آن سفر 
رئیس جمهور هیچ گونه اظهارنظر، اعتراض یا پیگیری 

از دولت اتریش نداشت.
بی عملی سفارتخانه های ایران در اروپا!

طبیعتاًً طبق قواعد دیپلماتیک، وزارت امور خارجه 
و ســفارتخانه های ایران در اتریــش، آلمان و بلژیک 
می بایست به صورت جدی به این رفتار غیرقانونی آلمان 
و بلژیک در بازداشــت دیپلمات ایرانی واکنش جدی 
نشــان می دادند. اما متأسفانه هیچ اقدام قابل توجهی 
از جمله اجرای »اصل عمل متقابل« از سوی دستگاه 

دیپلماسی مشاهده نشد.
عالوه بر این ضعف بخش دیپلماسی عمومی وزارت 
امورخارجه در به دست گرفتن ابتکار عمل موجب شد 
تا رســانه های معاند با سوءاســتفاده از خأل اطالعاتی 
موجــود، حتی تصاویر مدنظر خود را منتشــر کنند. 
این در حالی است که انتشار تصاویر خانوادگی از این 
دیپلمــات ایرانی کمترین کاری بود که در این جهت 

می توانست انجام گیرد.
به گزارش مشرق، در این میان، سفرای ایران در 
اتریش و بلژیک و آلمان روزه سکوت گرفته و به هیچ 
عنوان اظهارنظری از این افراد در رسانه ها منتشر نشد. 
در بررسی وب سایت های اطالع رسانی این سفارتخانه ها 
نیز با کمال تأسف هیچ خبری درخصوص آقای اسدی 

منتشر نشده بود!
این در حالی است که در سوی مقابل وقتی یک 
جاســوس دوتابعیتی-  و نه یک دیپلمات شــاغل در 
ســفارت-  به نام »نازنین زاغری« در ایران دســتگیر 
و بازداشت شــد، مقامات انگلیسی از سفیر گرفته تا 
نخست وزیر به این مسئله واکنش نشان داده و با ایجاد 
عملیات سنگین روانی، خواستار آزادی این جاسوس 

دوتابعیتی شدند.
»بهرام قاسمی« سخنگوی سابق وزارت خارجه و 
سفیر فعلی ایران در فرانسه-  بهمن ۹7-  در نشست 

کرد  تصریح  خبری 
که  »اسداهلل اسدی 
با یک اتهــام واهی 
و کامــاًلً بی گناه در 
زندان اســت« اما با 
هیچ  هنوز  این حال 
اقــدام قابل توجهی 
از ســوی دســتگاه 
دیپلماســی بــرای 
آزادی وی صــورت 

نگرفته است.
الزم به ذکر است که از تیر ۹7 تاکنون حتی یک 
جلسه دادگاه نیز برای بررسی اتهامات آقای اسدی در 
بلژیک تشکیل نشده است. پیش از این ابوالفضل حسن 
بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفته 
بود: طبق آخرین اطالعات اتهامات علیه دیپلمات ایرانی 
در دادگاه آلمان مورد بررسی قرار گرفته و آقای اسدی 

تبرئه شده است.
این موضوع نشان می دهد که در آن مقطع زمانی 
اگرچه اسدی در دادگاه تبرئه شده بود، اما آزادی کامل 
وی منوط به پیگیری مجدانه موضوع خصوصاًً از طریق 
»سفارت ایران در آلمان« بود که گویا تحقق پیدا نکرد.

ماجدی یا ماجدی ها؟!
علی ماجدی، سفیر سابق ایران در آلمان-  از تیر 
۹3 تــا آذر ۹7-  در بهمن ماه ســال ۹7 در مصاحبه 
با خبرگزاری دولتی ایســنا، اظهارات تأمل برانگیزی 

بیان کرد.
ماجدی در این مصاحبه گفت:»اروپایی ها با ما کار 
می کنند ولی به ما اعتمادی ندارند. می بینیم که طی 
این چند وقت چه مســائلی بین ایران و اتحادیه اروپا 
رخ داده است. من نمی خواهم مسائل را بازگو کنم ولی 
این اتفاقات باعث شده که اعتماد اروپایی ها به ایران از 
بین برود. با دو، سه عمل اشتباه، اعتمادی که در حال 
ایجاد شدن بود از بین رفت. باید به کسانی که معتقدند 
با انجام برخی از عملیات ها و یا خودســری ها می توان 
منافع ملی کشور را تأمین کرد، به صراحت گفت تصور 
آنها اشتباه است و اقدامات آنها نه در راستای افزایش 

قدرت ایران بلکه ضد قدرت است«.
مصاحبــه  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
گفت:»اروپایی ها در مورد ادعاهایی که مطرح کرده اند 
اسنادی آورده اند که ما نمی توانیم آن را به راحتی رد 
کنیم. گرچه آنها نیز نمی توانند این اسناد را به راحتی 
اثبات کنند...ما در داخل کشــور با موضوعی همچون 
»عملیات خودســرانه« مواجه هستیم، آیا می توانیم 
منکر شــویم که در خارج از کشور نیز نمونه ای از این 

اتفاقات رخ نمی دهد؟ عملیات هایی که اعتماد را دچار 
خدشه می کند«.

ماجدی در این مصاحبــه ادعاهای واهی برخی 
کشــورهای اروپایی مبنی بر دســت داشتن ایران در 
اقدامات   تروریستی در اروپا را تأیید کرد! این اظهارات 

نسنجیده، استقبال رسانه های معاند را در پی داشت.
قطعاً نوع نگاه و اظهارات ساختارشــکنانه »علی 
ماجــدی« درخصوص سیاســت خارجی بــه دوران 
بازنشســتگی وی محدود نمی شود. اینکه بگوییم وی 
اکنون بازنشسته اســت و دیگر اظهاراتش در جایگاه 
یک دیپلمات ارشــد و شــاغل نیســت و ارتباطی به 
وزارت خارجه نــدارد، در حقیقت پاک کردن صورت 

مسئله است.
این فرد با همین رویکرد سال ها در پست های مهم 
در دستگاه دیپلماسی مشغول به کار بوده است. در زمان 
بازداشت آقای اسدی نیز، ماجدی سفیر ایران در آلمان 
بود. نوع عملکرد سفارتخانه های ایران در اتریش، بلژیک 
و هلند در پیگیری و احقاق حق دیپلمات های ایرانی در 
دو سال اخیر نیز نشان دهنده این مسئله است که گویا 
سفرای ایران در این کشورها نیز احتماالً با ماجدی هم 

نظر و هم عقیده هستند.
سکوت در مقابل آزادی همکار!

این روزها در شرایطی وارد سومین سال بازداشت 
غیرقانونــی دیپلمات ایرانی می شــویم که دســتگاه 
دیپلماسی به هیچ عنوان اقدام شایسته ای برای مقابله 

با این اقدام غیرقانونی انجام نداده است.
به گزارش مهر، به رغم وعده های مکرر دســتگاه 
دیپلماسی، هنوز گشایشــی در پرونده این دیپلمات 
کشورمان ایجاد نشده است؛ این در حالی است که این 
روزهــا مقامات وزارت خارجه موضوع تبادل زندانی با 
کشورهای غربی را بارها مطرح کرده و در مقابل آزادی 

همکار خود سکوت کرده اند.
وزارت امور خارجه در قبال موضوع دستگیری این 
دیپلمات ارشد کشورش تنها »گفتار درمانی« داشته و 
با بیان کلی گویی های مکرر و اعالم وعده های تکراری 
در مورد آزادی اسدی، عماًلً سبب شده است تا گذر 
زمان علیه این دیپلمات باســابقه کشورمان به پیش 
رود و وی همچنــان بدون مدرک و برگزاری دادگاه، 

در زندان باشد.
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، انفعال و رویکرد 
حقارت آمیز دستگاه دیپلماسی در قبال اقدامات خصمانه 
اروپا باعث شده است که رفتار اروپایی ها علیه کشورمان 
روز به روز گستاخانه تر شود. قطعنامه اخیر شورای حکام 
آژانس انرژی اتمی، جدیدترین نمونه اقدامات خصمانه 

اروپا علیه کشورمان است. 

در سایه انفعال وزارت خارجه

بازداشت غیرقانونی دیپلمات ایرانی وارد سومین سال شد

بقیه از صفحه 3
علت این پراکندگی روســتاها منابع آبی نیز 
بوده که ســال های بسیار گذشته در منطقه وجود 
داشت. اهالی تا اردیبهشت ماه اراضی را می کاشتند 
و از آب های موجود استفاده می کردند و وقتی هوا 
رو به گرم شــدن می رفت به شهرهای دیگر مثل 
شادگان کوچ می کردند. فقط دو روستای مسلمیه 
و روســتاهای مجاورش در میان  ده ها حلقه چاه 

محاصره شده اند.
ما باید برای مــردم راه حل پیدا کنیم و از دو 
شریان حیاتی آب در اطرافشان به آنها آب برسانیم. 
تفکری که در میان لیبرال ها وجود دارد توسعه به 
هر قیمتی است و لوله شدن مردم زیر چرخ توسعه. 
برای نمونه اظهارنظری اســت که گفته شد مردم 
آبادان اگر توان آبیاری و نگهداری نخل ها و عمران 
آبادی هایشان را ندارند به افراد متمکن واگذار کنند 
و مردم آن نواحی خدمتکار اربابان ثروتمندشــان 

شوند، این عمق فاجعه است.

 عملکرد گروه های جهادی را 
در سطح منطقه چگونه ارزیابی می کنید؟
در ســر پل ذهاب که بیش از ۵7 روستا از 3۰ 
تا 1۰۰ درصد تخریب شده بود 11۰ خانه ساختیم 
که وقتی رهبری از من پرسیدند چه کردید؟ گفتم 
هیچی. رهبری فرمودند که ما می دانیم کار کرده اید 
گفتم: 11۰ خانه یعنی هیچ ما کاری نکردیم، که 
حضــرت آقا گفتند: همین کــه نیروهای جهادی 
در منطقه حضور دارنــد دیگران جرات نمی کنند 

کم کاری کنند که واقعاًً هم همین شد. 
 به اندازه نفس مان 

کنار مردم خواهیم ماند
)در بازســازی مناطق زلزلــه زده( با افزایش 
قیمت مصالــح پیمانکاران مــردم را رها کردند و 
رفتند ولی گروه های جهــادی کنار مردم ماندند. 
چهار ماه مردم را در بدترین شرایط گذاشتند البته 
مقصر هم نبودند وضع پیش آمده با پیش بینی های 
آنها همخوانی نداشت به همین خاطر چهارماه صبر 

کردند تا قیمت قراردادهایشان تعدیل شود تا دوباره 
مشغول به کارشوند. ما به اندازه نفسمان کنار مردم 
خواهیم ماند. عامل گرمی  ارتباط ما با مردم منطقه 
مراوده ها و دوستی هاست. وقتی بچه باالشهر تهران 
از کامرانیه و پاســداران یعنی از دل ناز و نعمت به 
غیزانیه می آید و در این گرمای طاقت فرسا خدمت 
می کند؛ تبادل فرهنگ ها خودش منشأ خیر و الفت 
قلوب نیروهای جهادی با مردم منطقه می شــود و 

پرچم والیت و رهبری را باال می بریم.
 آیا وضعیتی که ما در روستاها با آن مواجهیم 

به دلیل حذف جهادسازندگی نبوده است؟
حذف جهادســازندگی یک خطای بزرگ بود 
هرچند به بهانه اعتبــار و بودجه این اقدام صورت 
گرفت که همین برنامه را هم برای ســپاه و ارتش 
داشــتند که رهبری جلویشان ایســتاد. اما جهاد 
خدمات بسیار ارزنده ای داشت که حذف آن درست 

نبود.
شــما یک فیلم از بچه هــای غیزانیه بگیرید، 

روی شریان اصلی گاز زندگی می کنند دقیقاًً چهار 
لوله اصلی گاز از کنار روستاهایشان می گذرد ولی  
تانکر آبرســان که می آید بچه ها با بشکه دنبال آن 
می دوند.آیا این خنده دار نیســت؟ آهای مسئوالن 

این برای ما ننگ است.
 مشکل غیزانیه فقط کم آبی نیست

مردم غیزانیه از جهات دیگری هم تحت فشارند 
یکی بوی مشمئز کننده گازهای خام و مشعل های 
نفتی که بســیار آزار دهنده و آلوده اند و مورد دیگر 
محل دفن زباله های اهواز در نزدیکی این روستاه ها 
که این هم منبع دیگر آلودگی است. با آتش زدن 
روزانه زباله ها توســط مأموران، دود غلیظ و مه وار 
منطقــه ای را دربر می گیرد که خودرو های عبوری 
در جاده اصلی برای در امان ماندن از این بوی بسیار 
بد و مشمئز کننده به سرعت محل را  ترک می کنند، 
اما در کنار این زباله سوزی های غیزانیه مردم برخی 
از روســتاه ها تنفس عادی را به ســختی و با زجر 

انجام می دهند.

گفت و گوی کیهان با سردار سعید قاسمی

روایتی از گروه های جهادی در غیزانیه
دیروز برای امنیت امروز برای آبادانی


