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اصاًل مهم نیس�ت که پارلمان اتحادیه اروپا در متن بیانیه خود راجع به 
ایران چه مواردی را آورده است، خوب گفته یا بد، انصاف داشته یا بی انصافی 
کرده است، به نفع ما حرف زده یا به ضرر ما؛ چرا که اساساً هیچگاه غرب و از 
جمله اروپا میزان و معیار قابل اعتنایی برای ارزیابی  قدر و اندازه جمهوری 
اسالمی نبوده و کسی در جهان در این مورد برای اتحادیه و پارلمان آن اعتبار 
و موضوعیتی قایل نیست. ملت ایران نیز هیچگاه درستی یا نادرستی کارکرد 
خود و نظام سیاس�ی خود را در آینه غرب به تماش�ا ننشسته است و البته 
هیچگاه هم از یاد نبرده که غرب در طول چند صد سال گذشته و به خصوص 
در دوره هایی مثل امروز که ایران از قدرت قابل توجهی برخوردار بوده است، 
دشمن درجه یک ایران بوده است با این وصف و از این منظر ملت های جهان 
و به خصوص ملت ایران وقت خود را صرف قرائت و یا تماشای بیانیه پارلمان 
اروپ�ا نمی کنند. همه می دانند که غرب هیچ مضمون جدیدی درباره ایران 

ندارد. اما در عین حال و در حاشیه این موضوع نکاتی وجود دارند:
1- حتی اگر در بیانیه مورد اش�اره، گفته نش�ده بود، کاماًل پیداست که 
این بخشی از روند ژنو است که به نام مذاکرات هسته ای شروع شد و هیات 
ایران�ی با تاکید بر اینک�ه فقط درباره پرونده هس�ته ای گفتگو می نمایند، 
از اوائل آبان ماه س�ال گذش�ته در این مذاکرات شرکت نمودند. این بیانیه 
می گوید مذاکرات مستقل درباره برنامه هسته ای معنا ندارد و غرب به همه 
چیز کار دارد و مذاکره با ایران بر سر پرونده هسته ای با عقب راندن ایران 
از سایر مواضعی که هر کدام بخشی از هویت و قدرت او را تشکیل می دهند 
همراه است بیانیه پارلمان اروپا پیش از ورود هیات ها به مذاکرات مربوط به 
»توافق جامع« به خوبی نشان می دهد که برنامه هسته ای مسئله اصلی در 
مواجهه غرب با ایران نیست. غرب گمان می کند که در دولت و دوره روحانی 
می تواند از طریق تحقیر و مداخله، ایران را وادار به عقب نشینی کند بر این 
اساس »فشار و مذاکره« را به عنوان راهبرد عقب راندن ایران مد نظر قرار 
داده است. البته کاماًل معلوم است که نه روحانی عالقه ای به چنین روندی 
دارد و نه ایران در اراده ملی آن تعریف می ش�ود نه در باور یا نگاه یک نفر.  
بنابراین از این منظر تردیدی نیست که استراتژی فشار و مذاکره به جایی 
نمی رسد. اما با توجه به این روند بیش از همه باید خود دولت حساس بوده 
و واکنش نشان دهد. امروز مسئله مردم این است که چرا مواضع دولت هیچ 
تناسبی با فشار غرب ندارد. غرب آشکارا دارد ما را تحقیر می کند و دولت 
می گوید به مذاکرات خوشبین است و منتقدین را متهم به کم سوادی می کند!
2- مف�اد بیانی�ه پارلمان اروپا و مفاد س�ایر اقدامات ض�د ایرانی غرب 
باعملکرد بخش هایی از دولت و بعضی از مواضع دولت همخوانی دارد. وقتی 
غرب در این بیانیه و سایر اقدامات خود روی حقوق معارضان نظام سیاسی 
ای�ران تأکی�د می کند و همزمان در بخش هایی از دول�ت بخش هایی از این 
معارضان از موقعیت های دولتی برخوردار شده و دایره فعالیت های مخالف 
نظام را گسترش می دهند. از منظر ملت ایران این نمی تواند تصادفی باشد. 
وقتی در دولت بازگش�ایی یک انجمن معارض در دس�تور کار قرار گرفت و 
همزم�ان با آن اتحادیه اروپا و آمری�کا در بیانیه هایی به طور کاماًل خاص و 
مشخص از آزادی عمل این انجمن معارض سخن گفته و آن را یکی از شرایط 
هم�کاری با ایران در اجرای توافق ژنو قرار می دهد، چطور می توانیم این را 
تصادفی و تالقی دو س�لیقه بدانیم؟ در حوزه قضایی وقتی ما ش�اهد فشار 
توامان بخش هایی از دولت علیه دس�تگاه قضا و فشار غرب علیه دستگاه 
قضا هستیم چطور می توانیم آن را تصادفی قلمداد نمائیم؟ وقتی در ذیل بند 
16 بیانیه پارلمان اروپا نوشته شده: »از ایران می خواهیم تاریخی برای حذف 
کامل مجازات اعدام تعیین کند« و همزمان با آن روزنامه آسمان نص صریح 
قرآن درباره آیه قصاص را زیر سؤال می برد و آن را غیر انسانی می شمرد و 
یک مسئول ارشد در واکنش به توقیف این روزنامه، از ادامه انتشار آن حمایت 

می کند، چطور می توانیم این سه موضوع همسو را زاییده تصادف بدانیم؟
این ها بدون تردید نشان می دهد که یک توافقاتی صورت گرفته است. به 
بخشی از این بند از بیانیه پارلمان اروپا که ذیل عنوان »در حوزه چشم انداز 
مناسبات ایران و اروپا« آمده توجه کنید: »برقراری روابط سازنده با ایران به 
پیشرفت در اجرای کامل تعهدات ایران مطابق طرح مشترک اقدام مشروط 
است«. این بند جدای از این که با تلویح نزدیک به تصریح می گوید موضوع 
آزادی فعالیت معارضان نظام جمهوری اسالمی و لغو حقوق اسالمی از متن 
دستگاه قضا بخشی از توافق ژنو است بیانگر آن است که در کنار سند اصلی 
و اعالم شده، توافقات مکتوب یا غیرمکتوب یا حداقل طرح مباحثی وجود 
داش�ته و طرفین درباره این که چنی�ن بحث هایی هم می تواند بین ایران و 
غرب حل و فصل ش�ود، توافقاتی کرده اند اما در عین حال ش�واهد دیگری 
هم این برداش�ت را تقویت می کند که به دو مورد اشاره می شود. چهار روز 
پیش خانم اشتون مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی 
در پارلم�ان اروپ�ا گفت که »همه آنچه در ژنو تواف�ق کرده ایم را نمی توانم 
بیان کنم، آنچه منتش�ر ش�ده و من می توانم در اینجا از آن س�خن بگویم، 
تنها بخش�ی از توافق مقدماتی است« ش�اهد دیگر این برداشت سکوت و 
محرمانه خواندن بخش های عمده ای از مفاد مذاکرات از سوی هیات ایرانی 
است. وزارت خارجه ایران در طول این شش ماه - حتی در جلسه خصوصی 
مجلس خبرگان- تنها به توضیح واضحات س�ه صفحه توافق مقدماتی ژنو 
پرداخته و از بقیه موضوعات به عنوان اس�رار یاد کرده اند! می توان احتمال 
داد که حداقل بخشی از سیاهه بلند اتحادیه اروپا علیه ایران بخصوص در 

حوزه مسائل مرتبط با معارضان نظام مورد مذاکره قرار گرفته است.
3- مخالفت صریح اتحادیه اروپا با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و تصریح 
به این که معارضان امنیتی نباید مجازات شده و دستگاه قضایی حق ندارد 
از امنیت ایران در برابر معارضه امنیتی دفاع کند و این که محافل رسانه ای 
وابسته به غرب در ایران باید مورد حمایت دولت ایران از یک سو و اتحادیه 
اروپا از سوی دیگر باشند، ضمن اینکه خط تجمیع و امنیت بخشی به همه 
ظرفیت ه�ای معارضه با نظ�ام و ملت را دنبال می کند، در عین حال پرده از 
روی ماهیت تمایل غرب به توسعه روابط با ایران برمی دارد. این اتحادیه در 
بخشی از بیانیه خود درباره ضرورت افتتاح سفارت اتحادیه اروپا در تهران، با 
صراحت می نویسد: »به عنوان ابزاری موثر برای تاثیرگذاری بر سیاست های 
ایران به گونه ای که دولت ایران حامی گفت وگو درباره مسائلی از قبیل حقوق 
بش�ر و حقوق اقلیت ها باش�د« با این وصف روابط با ایران برای تغییر ایران 
است نه به رسمیت شناختن ایران و آنچه در ایران در پرتو عزم و اراده ملی 
به وجود آمده است کما اینکه در بند 18 بیانیه تصریح می کند که اتحادیه 
اروپا باید در راس�تای تحقق برنامه های موسس�ه NED آمریکا موسوم به 
»وقف برای دمکراسی« تقویت معارضان ایرانی را در دستور کار قرار دهد.

ب�ا توجه به آنچه اش�اره ش�د، وزارت خارجه ما در ش�رایطی قرار دارد 
که باید نه تنها موضع مخالفت جدی خود را علیه روند حقوقی، سیاس�ی، 
دیپلماتیک و رس�انه ای غرب علیه ایران ابراز کند، بلکه باید مشخص کند 
ک�ه  برای مقابله با این روند، چه برنامه جدی و کدام اقدام عملی را تدارک 

دیده و قرار است به صحنه بیاورد.
در عین حال بقیه دس�تگاههای نظام جمهوری اسالمی هم در مواجهه 
با این روند ضدملی وظایف سنگینی دارند. مجلس شورای اسالمی بعنوان 
نهاد همتای پارلمان اروپا وظیفه ای حساس برعهده دارد. رئیس و نمایندگان 
مجلس تاکنون مواضع خوبی ابراز کرده اند ولی کامال پیداست که مجلس کار 
مهمتری باید انجام دهد. موضعگیری رئیس و نمایندگان افتخارآمیز و قابل 
تقدیر اس�ت ولی اکتفا به این، مجلس شورای اسالمی را در حد یک محفل 
عمومی که سخنران آن مواضعی را اتخاذ می کند و به رسانه ها هم راه پیدا 
می کند، تنزل می دهد. مجلس محل تصمیم گیری است. همانگونه که پارلمان 
اروپا خط مش�ی دولت های این اتحادیه در مواجهه با ایران را طی بیانیه ای 
شبیه به قطعنامه اعالم و این دولت ها را ملزم به انجام آن می کند، مجلس 
شورای اسالمی نیز چنین جایگاه و مسئولیتی دارد. مجلس ایران باید بسته 
سیاس�تی خود در مواجهه با غرب در موضوعات مختلف مثل دخالت غرب 
در مناطق اس�المی، عدم رعایت حقوق مس�لمانان در اروپا در حالی که در 
اغلب این کشورها، مسلمانان بزرگترین اقلیت های دینی به حساب می آیند، 
حقوق بانوان مسلمان، حقوق کودکان بخصوص در زمینه آموزش های مذهبی، 
جنایات ناشی از استفاده از سالح های غرب در مناطق مختلف، برنامه غرب 
برای براندازی دولت ها در کشورهای اسالمی نظیر سوریه و... اعالم و بطور 
مش�خص بگوید که دولت جمهوری اس�المی در مواجه با این اقدامات ناروا 
چه کاری باید انجام دهد. همانگونه که رهبر معظم انقالب اش�اره فرمودند 
غرب با داشتن کارنامه سیاه در موضوعات مختلف نباید به خود اجازه دهد 

در جایگاه مدعی و پرسشگر قرار گیرد.
دستگاههای اطالعاتی و امنیتی و انتظامی کشور باید تالش غرب برای 
آزادی معارض�ان امنیت�ی را بعنوان روند جدید ضدامنیتی تلقی کنند. این 
دستگاهها باید بدانند موادمخدر برای غرب یک سالح است و دست اندرکاران 
آن می توانن�د در یک رون�د ضد امنیتی مورد حمای�ت غرب نقش آفرینی 
کنن�د از این رو نباید از کنار مطالبی که غرب منعکس می کند و پالس های 

آن بی توجه بود. 

فلش های موازی علیه امنیت 
و اقتدار ایران

لیوان

سعداهلل زارعی

* جواب یاوه گویی های اروپایی ها در مورد غیردموکراتیک بودن انتخابات 
ریاس��ت جمهوری دوره یازدهم را چه کسی باید بدهد سکوت دولت چه 

معنایی دارد؟
0933---9839
* آیا در سیاست خارجی فکر می کنید توفیقی حاصل شده باشد؟ در حالی 
که هیئت ما در حال مذاکره بود خزانه کشور خالی اعالم شد. در حالی که 
دشمن یاوه گوی ملت ایران را مؤدب خواندید منتقدین داخلی را کم سواد 
و مزدور نام نهادید. کمترین درد ما این است که رژیم اشغالگر از بندهای 
توافق مطلع است و ما بی اطالع. حاصل این سیاست خارجی این شد که 
اتحادیه با سواد اروپا با کمال بی شرمی ضمن درخواست آزادی فتنه گران و 
فتنه به ملت مسلمان پیشنهاد آزادی زندگی زشت تر از حیوانات را بدهد. و 
همان سران پول پرست که دست صدام و قذافی و ملک عبداهلل و بن علی و 
امیر جنایت پیشه بحرین را می بوسیدند انتخابات ریاست جمهوری اخیر را 
غیردموکراتیک توصیف کنند. چطور می توان به چنین حیوانات پست تر از 

پست انسان نما اعتماد کرد
گل محمد نورانی از مهدیشهر

* آیا رفتار قوه مجریه باعث نش��ده که اتحادیه اروپا به خود جرأت دهد 
بدترین جس��ارت ها را به ملت و کش��ور بکند؟ چرا به جای پاسخ و افشای 
جنایت ه��ای آنان، فقط اظهار تأس��ف می کنیم و یا ب��ا عبارت هایی مثل 

»مردود« در قبال چنین بی شرمی هایی برخورد می کنیم؟
یک شهروند از رشت
* هنوز دشمنان کشور و ملت و نظام اسالمی ، سران فتنه و فتنه گران را 
پیاده نظام خود می دانند. هم دزدانه به مالقات آنها می روند و هم براساس 
اظهارات آنها ایران اس��المی را به نقض حقوق بش��ر متهم می سازند و هم 
در قطعنامه هایش��ان درخواست آزادی سران فتنه را می کنند. با این همه 
خیانت طبیعی است آمریکای جنایتکار و اروپایی ها و رژیم اشغالگر قدس 
قربان صدقه این وطن فروش��ان بروند. از روز روش��ن تر است که بازگشایی 
انجمن صنفی روزنامه نگاران و باز شدن النه جاسوسی برای اروپائیان مکمل 

این برنامه خواهد بود.
طالعی
* زبان درازی آمریکایی ها و اروپایی ها علیه نظام و دولت و مردم ایران که 
هر روز بیشتر می شود بی دلیل نیست با این ضعفی که از مسئولین و دولت 

در مذاکرات هسته ای مشاهده می کنند چرا گستاخی نکنند. 
اقتصاد
* ضمن عرض تس��لیت به خانواده ش��هید خلیلی ش��هید امر به معروف 
و نهی از منکر، از مس��ئولین دس��تگاه قضا که به حق مردم را تش��ویق به 
اج��رای فریض��ه مهم امر به معروف و نهی از منکر می کنند انتظار می رود 
اشد مجازات را برای عاملین و مسببین این شهید در نظر بگیرند تا مردم 

با دلگرمی بیشتر وارد عمل شوند.
شاه محمدی
* از نمایندگان مجلس، قوه مجریه و س��ازمان های مردم نهاد می خواهم 
مطالبات جدی رهبر معظم انقالب در موضوع کاهش س��ن و روان سازی 
ازدواج جوان��ان را پیگیری نمایند چون خطر بحران جمعیتی، بی تقوایی 
و افزایش جرایم جنس��ی جامعه ایران اس��المی به خصوص قشر جوان را 

تهدید می کند.
مینایی از تهران
* انتظار می رود دولت در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با دقت بیشتری 
عمل نماید که مثل سبد کاال نباشد فردی که مستحق دریافت است حذف 

گردد و فرد غیرمستحق یارانه بگیرد.
بوربور از ورامین
* باز شاهد تبلیغات محصوالت وارداتی در صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
آن هم در سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی 

مزین شده هستیم، چرا؟
0912---6775

* تعطیلی روزنامه ها و هفته نامه هایی را که با خون دل خوردن در مقابل 
دسیسه های دشمنان می ایستند به دولت تبریک می گویم!

0917---2405
* مجلس و دولت فکری برای تعطیالت 20 روزه آخر س��ال و اول س��ال 
بکنند. باید ادارات 5 روز، مدارس و دانش��گاهها 7 روز و مطبوعات نیز 5 
روز تعطیل ش��وند نه اینکه از 25 اس��فند تا 16 فروردین مملکت عمال به 

حالت تعطیل درآید.
0915---3660
* از مس��ئولین امر درخواست می شود ماده 10 نوسازی را دولت اجرایی 

کند سی هزار کارگر چشم به راهند.
0915---6783
* بیش از پنج سال است که قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا 

نمی شود. علت چیست؟
فواد کاسب - تهران
* به رغم وعده های تکراری مسئوالن وزارت راه و شهرسازی و مسئوالن 
محلی هنوز جاده تکاب به دیواندره آس��فالت نش��ده است لذا از مسئوالن 
تقاضا داریم هرچه زودتر این جاده را آس��فالت کنند و به وعده های خود 

عمل نمایند.
صالح الدین خامسی از تکاب
* از مسئولین وزارت راه و شهرسازی درخواست می شود به تعمیر آسفالت  
جاده قم-سلفچگان- اراک )حدود 40 کیلومتر بویژه تقاطع سه راهی ساوه-
اراک-قم( که دست اندازهای  ریزی در آن به وجود آمده اقدام نمایند این 

وضعیت بیش از 2 سال است که تداوم دارد.
شمس آبادی

* آس��فالت جاده تهران-همدان در محدوده 50 کیلومتری همدان بسیار 
خراب اس��ت. چرا برای ترمیم این قس��مت از جاده که به صورت غیرقابل 

تحمل درآمده فکری نمی شود؟
0919---4170

هم آوایی چند باره با حلقه انحرافی
این بار بر سر ریچارد فرای

روزنام��ه دولتی ایران در ادامه رفتار ضدفرهنگی حلقه انحرافی، از یک 
مستشرق آمریکایی مخالف نظام اسالمی تمجید کرد و خواستار دفن وی 

در اصفهان شد.
ریچارد فرای مستش��رق آمریکایی مرتبط با س��ازمان جاسوس��ی سیا 
می باش��د که از س��ال 89 توس��ط حلقه انحرافی ترویج ش��د و از وی برای 
س��خنرانی در همایش ایرانیان خارج کش��ور دعوت به عمل آمد. بعدا نیز 
ب��ا پادرمیانی می��راث فرهنگی و در ادعایی بالوجه اعالم ش��د که خانه ای 
در اصفهان به نامبرده تعلق می گیرد. فرای پیش از این دس��ت و دلبازی! 
خواستار دفنش در اصفهان پس از مرگ شده بود. وی اوایل فروردین امسال 

در 94 سالگی درگذشت.
فرای که از وی به عنوان یکی از تئوریسین های مکتب ایرانی )مدعای 
حلقه انحرافی( نام برده می ش��ود، سال 89 در مصاحبه با شبکه سی ان ان 
و در پاس��خ به این س��ؤال که »ایرانی که ش��ما از آن صحبت می کنید زیر 
س��لطه مالها و آیت اهلل ها قرار دارد«، می گوی��د: مردم خوب و مردم بد در 
همه جای جهان وجود دارند و حکومت مذهبی در ایران نیز از بین می رود 
و همه چیز تغییر می کند. این آمد و ش��د حکومت ها در گذش��ته نیز بارها 

وجود داشته است.
فرای در دهه 70 نیز س��فری به ایران داشت و با برخی محافل ارتباط 
گرفت که بعدها از س��وی وزارت اطالعات درباره جاسوس��ی نامبرده ضمن 

این سفر هشدار داده شد.
با وجود معارضه علنی فرای با نظام اسالمی و ارتباط آشکار وی با حلقه 
انحرافی، روزنامه ایران روز شنبه در مطالبی مفصل از نامبرده تمجید کرد 
و نوشت »کنار زاینده رود چشم انتظار ریچارد ایراندوست است و عالقه مندان 
وی امیدوارند وی در اصفهان دفن ش��ود و این کار ادای دینی نس��بت به 

وی باشد«!
یادآور می شود در حوزه دانشگاه نیز وزارت علوم دولت یازدهم رفتاری 
مشابه رفتار حلقه انحرافی داشته و از جمله برخی رؤسای دانشگاه ها نظیر 
رئیس دانشگاه تهران را که مدنظر حلقه انحرافی برای حذف بودند، حذف 

کرده است.
مطهری: توقیف مطبوعات منتقد

به صالح دولت نیست
یک عضو هیئت نظارت بر مطبوعات ضمن مخالفت با توقیف نشریه 9 

دی، این کار را ضربه به دولت دانست.
عل��ی مطهری در مصاحبه با رجانیوز گفت: »من با توقیف هفته نامه 9 
دی مخالف بودم ولی خب طبق نظر دوستان و بر اساس تعداد آرای اکثریت 
این حکم صادر شد. من معتقدم که در شرایط فعلی این اقدام اصاًل به صالح 
نیست و دولت هم از این مسئله ضربه می بیند و متهم به برخورد با منتقدین 

و مخالفت با آزادی بیان می شود.«
وی با بیان اینکه »کاًل معتقدم دولت نباید نسبت به انتقادات حساسیت 
نشان بدهد« اضافه کرد: »در دولت گذشته ما مخالف سرسخت بودیم و خیلی 
حرف ها می زدیم. البته آن موقع هم دولت دوبار از من شکایت کرد ولی کاًل 
تحمل آنها بد نبود؛ در مجموع خوب بود. خب این دولت هم منتقدینی و 
مخالفینی دارد. باید بگذاریم حرف هایشان را بزنند و جلوی آنها را نگیریم.«
این عضو هیأت نظارت بر مطبوعات با متفاوت دانس��تن مسئله توقیف 
روزنامه بهار توس��ط این هیأت، گفت: »من در ماجرای روزنامه بهار موافق 

توقیف بودم چون مسئله اعتقادی بود.«
علی مطهری اظهار داش��ت: دولت نباید خیلی نس��بت به این مسائل و 
اظهارنظرهای افراد حس��اس باش��د و باید نسبت به انتقادات و با منتقدین 
مراعات کند. نباید به س��رعت این افراد را متهم به توهین و نشر اکاذیب و 
اینگونه عناوین کرد؛ چرا که این مفاهیم می توانند براحتی بسیاری از انتقادات 
را نیز شامل شوند. باید به گونه ای رفتار کنیم که آزادی بیان محدود نشود.
یادآور می ش��ود هیئت نظارت بر مطبوعات به ریاس��ت وزیر ارشاد که 
نماینده چند دس��تگاه دولتی دیگر نیز در آن حضور دارند فعالیت می کند 
و ط��ی چند ماه اخیر دو نش��ریه منتقد دول��ت از جمله یالثارات را توقیف 

کرده است.

گالیه چند باره عارف
از نحوه حذف وی در انتخابات

محمدرض��ا عارف برای چندمین بار از رون��د حذف خود در انتخابات 
ریاست جمهوری توسط اصالح طلبان گالیه کرد.

وی در مصاحبه با خبر آن الین گفته است: فکر می کنم از روندی که 
اتف��اق افتاد باید برای آینده درس بگیری��م. معموال در داخل یک جبهه 
بحث اجماع را داریم که ساز و کار اجماع باید مشخص باشد. اگر بناست 
بین یک تعداد نامزد در درون یک جبهه یک نفر مش��خص بشود، رابطه 
این فرد با بقیه نامزدها چیست؟ این فرد چه مسئولیتی در قبال دیگران 
دارد؟ وقتی هم بین دو جبهه ائتالف می شود روالی دارد. ما که نمی خواهیم 
واژه ائتالف را خلق کنیم. این واژه شناخته شده است. وقتی دو حزب با 
هم ائتالف می کنند، رویکرد آنها مشخص است. معلوم است که هدف از 
ائتالف چیست و سهم هر یک از آنها برای رسیدن به قدرت چیست. این 
مسائل شفاف است و طرفداران آنها هم می دانند. ما هیچ چیز مکتوب و 

حتی شفاهی هم نداشتیم.
ع��ارف ضمن سیاس��ی خواندن برخی ش��عارها در جری��ان تبلیغات 
انتخاباتی اش مبنی بر کناره گیری و ائتالف با روحانی، به مس��ائل پس از 
انتخاب��ات پرداخ��ت و گفت: با آقای روحانی قبل از انقالب رفیق بودیم و 
کاش مشورت بیش��تری ]درباره کابینه[ می شد. البته مشاور را هم خود 
انسان انتخاب می کند و نمی توان تحمیل کرد. من انتظارم را مطرح کردم 
بدون آن که هیچ گله ای داش��ته باشم. در خصوص سخنان آقای نوبخت 
باید عرض کنم اوال هر وزیر وقتی که انتخاب می شود باید منویات دولت 
را دنبال کند نه منویات جریانی که به آن وابس��ته اس��ت. ما در ایران که 
جری��ان حزبی نداریم. در مورد وزیر محترمی که ایش��ان اش��اره کردند، 
از مردادم��اه که دولت رای اعتماد گرفت ت��ا زمانی که آقای نوبخت این 
مسئله را مطرح کردند، فقط یک بار ایشان با من مالقات داشتند. یعنی 
اوائل ش��هریور با ایشان مالقات داش��تم و تا امروز نه تماس تلفنی با هم 
داشتیم و نه جلسه حضوری. یعنی تا زمانی که آقای نوبخت این مسئله 
را مطرح کردند یعنی ظرف شش ماه )از نیمه شهریور تا نیمه اسفندماه( 
هیچ ارتباط تلفنی و حضوری نداش��تیم و البته توقعی هم ندارم. این که 
مطرح بشود که ایشان دیدگاه ها و منویات ما را در دولت مطرح می کنند، 

به هیچ وجه اینگونه نیست.
عارف در پاس��خ این س��ؤال ک��ه »آقای روحانی هرگ��ز نگفته اند که 
اصالح طلب هس��تند بلکه خود را فراجناح��ی می دانند. عملکرد دولت و 
رفتار آقای روحانی در 6 ماه گذش��ته چقدر با مشی و مرام اصالح طلبانه 
همخوانی داش��ته است؟« اظهار داشت: در سؤال شما به نوعی پاسخ هم 
بود. دولت، دولت اصالح طلبان نیس��ت که توقع داش��ته باشیم که رفتار، 
منش، کردار و عملش در چارچوب اصالح طلبان باش��د. اصالح طلبان هم 
مرامنامه و مانیفس��ت مدون و مصوبی ندارند. جبهه هایی که در کشور ما 

وجود دارند بیشتر قراردادی است.
وی درباره راه انداختن بنیاد به جای فعالیت حزبی گفت: شرایط در 
مقطع 84 برای تشکیل حزب مساعد نبود. جمع بندی ما این شد که یک 
بنیاد فعال در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و علمی را ایجاد کنیم. ما در 
مرامنامه نوش��تیم که ظرف 10 سال اول فعالیت سیاسی حزبی نخواهد 
کرد. آگاهانه این را نوش��تیم تا این تش��کل در کشور نهادینه شود و یک 
جایگاه خوبی را پیدا کند. بحث این بود که بعد از 10 سال که این تشکل 
نهادینه ش��د آن وقت مجمع این بنیاد تصمیم گیری کند که یک حزب 
بش��ود و یا یک حزب مقتدر فراگیری را شناس��ایی کند و از آن حمایت 

کند. با این رویکرد بنیاد امید ایرانیان شکل گرفت.
او همچنین درباره انتخابات سال 94 مجلس گفت: در رابطه با پروژه 
انتخابات مجلس آینده ما خیلی جدی هستیم. جدی تر از آن چیزی که 
برخی فکر می کنند. دوباره باز می گردم به رفتارهای جریانات سیاسی. اصوالً 
ما دقیقه »نودی« هستیم. یعنی یک انتخابات مجلس برگزار می شود و ما 

»آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم«
واگذاری بخشی از فعالیت های خدمات شهری شهرداری رامسر

ش�هرداری رامس�ر در نظر دارد در اجرای بند1 مصوبه ش��ماره52 شورای 
اس��المی شهر رامسر نس��بت به واگذاری بخش�ی از فعالیت های خدمات 
ش�هری )تأمین نیروی انس�انی، انج�ام خدمات و تأمی�ن تجهیزات و 

ماشین آالت( از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید.
1- ش��رکتهای واجد ش��رایط می توانند جهت دریافت اس��ناد و اطالع از سایر 
جزئیات تا مورخ 93/1/28 به واحد امور قراردادهای شهرداری رامسر مراجعه 

فرمایند.
2- متقاضیان می بایس��ت مبلغ 500/000/000 ریال را به حس��اب س��پرده 

شهرداری رامسر واریز و یا ضمانت بانکی به همان میزان ارائه نمایند.
3- در صورت��ی ک��ه نفرات اول، دوم و س��وم حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند 

سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4- تاریخ بازگشایی پاکات 93/1/30 خواهد بود.

5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
نصرت اله کوزه گر- شهردار رامسر

چه�ار مرزب�ان ایرانی به 
نام ه�ای رامی�ن حضرت�ی، 
جمش�ید  نظام�ی،  محم�د 
تیموری و سجاد زهانی پس 
از آزادی از دس�ت گروهک 
موس�وم ب�ه جیش العدل، به 

میهن بازگشتند.
استاندار  هاشمی  علی اوسط 
سیستان و بلوچستان در اولین 
دیدار رسمی چهار مرزبان ایران، 
پس از آزادی آنها، با بیان اینکه 
»امروز ش��ور و شعف بین مردم 
م��وج می زن��د«، گف��ت: ایران 
پیام آور صلح و آزادی در منطقه 
است. انقالب ما حامل این پیام 
است و افتخار ایران در منطقه و 
جهان بر همین امر استوار است.
وی افزود: امسال جشن عید 
مردم کشورمان با گروگان گیری 
مرزبان��ان تاحدودی تلخ ش��ده 
بود و بس��یاری شادی را تجربه 
نکردند، اما با آزادی این مرزبانان، 

عید ایرانیان مجدداً زنده شد.
و  ن  سیس��تا ر  ندا س��تا ا
بلوچس��تان با تاکید ب��ر اینکه 
»ما باید هوش��یار باشیم تا این 
خرده ش��رارت ها مان��ع ناامنی و 
از بی��ن رفتن وحدت نش��ود« ، 
افزود: ش��یعه و س��نی در کنار 
هم در اس��تان سال هاس��ت که 
زندگی می کنند و هیچ گاه اجازه 
نخواهند داد خرده ش��رارت های 
پوچ و بی ارزش وحدت اس��تان 
را برهم بزند. جا دارد از بزرگان 
ک��ه  ریش س��فیدان  و  قبای��ل 
درخصوص آزادی این مرزبانان 

تالش کرده اند، تشکر کنیم.
س��رور،  ک��رد:  اظه��ار  وی 
شادمانی و خوش��حالی ما پس 
از آزادی فرزن��دان کش��ورمان 
حاصل ی��ک جمع گرایی بوده و 
این نش��ان از یکی بودن، با هم 
بودن و وحدت و همدلی است. 
ب��ه گزارش خبرگ��زاری ها، 
چهار مرزب��ان ایرانی به نام های 
رامین حضرتی، محمد نظامی، 
جمشید تیموری و سجاد زهانی 
پس از آزادی از دست گروهک 
موسوم به جیش العدل، به میهن 
بازگش��تند و ب��ر اس��اس اعالم 
مول��وی عبدالحمید امام جمعه 
اهل س��نت زاهدان پیکر شهید 
دانایی ف��ر طی اقدام��ات بعدی 
وارد خاک کشورمان خواهد شد. 
یک منبع آگاه نیز به فارس 

4 مرزبان ربوده شده به میهن بازگشتند

گفت: پیکر ش��هید »جمش��ید 
دانایی فر« به ایران تحویل نشده 

و در پاکستان است.
ض��ا  لر ا عبد همچنی��ن 
رحمانی فضل��ی وزیر کش��ور با 
ص��دور پیام��ی آزادی مرزبانان 
ربوده شده توسط اشرار را تالش 
هماهنگ مجموعه دستگاه های 
امنیتی، انتظامی، دیپلماسی و به 
ویژه مرزبانی جمهوری اسالمی 
ایران و اس��تانداری سیستان و 

بلوچستان ذکر کرد.
اطالعی��ه  از  بخش��ی  در 
وزارت کش��ور آمده اس��ت: هر 
ایران  اس��المی  چند جمهوری 
گزینه های زی��ادی برای آزادی 
مرزبانان ربوده ش��ده و برخورد 
قاط��ع با اش��رار داش��ت اما به 
لح��اظ اعتق��ادات و باوره��ای 
دینی از روش های مرس��وم در 
برخورد با اشرار استفاده نکرد و 
ضمن رعایت حسن همجواری 
و خویش��تنداری در قبال کشور 
پاکس��تان که متاس��فانه مأمن 
این گروهک تروریس��تی بود در 
تماس م��داوم و دیپلماتیک به 
صراحت انتظ��ار و توقع ملت و 
دولت جمهوری اسالمی از دولت 
پاکس��تان در کنت��رل و تامین 
امنیت مرزهای مش��ترک خود 
با جمهوری اسالمی مطرح شد 
که امیدواریم دولت این کش��ور 
با مس��ئولیت پذیری بیش��تری 
تالش کند تا به واسطه اقدامات 
شرورانه گروهک های تروریستی 
خدشه ای به روابط دوستانه دو 

ملت وارد نشود.
پیام تبریک 

رؤسای قوای مقننه
 و مجریه

مرزبان��ان  آزادی  پ��ی  در 
کشورمان، حجت االسالم حسن 
روحانی و علی الریجانی رؤسای 
قوای مجریه و مقننه، پیام های 

جداگانه ای را صادر کردند.

در بخش��ی از پی��ام رئیس 
جمه��ور آم��ده اس��ت؛  آزادی 
مرزبانان عزیز و دربندمان را که 
روزهای سخت و تاریکی را پشت 
سر گذاشتند به شما مردم شریف 
ایران و به مقام معظم رهبری و 
فرماندهی کل نیروهای مسلح، 
تبریک و تهنیت عرض می کنم.

روزه��ای  ک��ه  خوش��حالم 
پرمحنت اس��ارت سربازان جان 
برکف مان به سرآمد و این عزیزان 
پس از تحمل رنج دوران سخت 
جدایی، ب��ه آغوش خانواده های 

خود بازگشتند.
همچنین در بخشی از پیام 
رئی��س مجل��س در خص��وص 
آزادی مرزبانان کشورمان آمده 
اس��ت؛ آزادی مرزبانان رشید و 
غیور کشورمان که چندی قبل 
تروریستی  گروهک های  توسط 
به اس��ارت گرفته شده بودند و 
موجب نگران��ی و رنجش ملت 
بزرگ ای��ران را در این ایام آغاز 
س��ال جدید موجب ش��ده بود، 
باعث خوشحالی و مسرت گردید.
متاسفانه این اولین بار نیست 
که ملت ش��ریف ایران از سوی 
گروهک های تروریس��تی مورد 
صدمه و آس��یب قرار می گیرد و 
این دش��منان کوردل هنوز باور 
نکرده اند اقدامات خصمانه آنان 
خلل��ی در اراده و ایمان انقالبی 
مردم کشورمان نخواهد گذاشت.
اطالعات  وزارت  همچنی��ن 
نی��ز پ��س از آزادی مرزبان��ان 
ایرانی در اطالعیه ای اعالم کرد: 
وزارت اطالع��ات، وظیف��ه خود 
می داند از همه مسئوالن، نهادها 
و دس��تگاه های اجرای��ی و ب��ه 
ویژه، مس��اعی مدیران، علما و 
بزرگان استان مقاوم سیستان و 
بلوچستان که در ارتباط با آزادی 
این مرزبانان عزیز کمال همکاری 
را به عم��ل آورده اند، صمیمانه 

تشکر و قدردانی نماید.

 در همی��ن ح��ال س��ردار 
احمدی مق��دم فرمان��ده نیروی 
انتظامی روز گذش��ته در اولین 
نشس��ت خبری خود در س��ال 
جدید با اشاره به اینکه در زمینه 
آزادی مرزبانان معامله ای نبوده 
بلک��ه واکنش اجتماع��ی علما 
و م��ردم علیه این افراد س��بب 
ش��د که رفتار آنه��ا تعدیل یابد 
تاکید کرد: هیچ امان نامه ای به 
گروهک جیش العدل داده نشده 
اس��ت و هیچ اتفاق جدیدی رخ 

نداده است.
 احمدی مقدم در پاس��خ به 
این س��ؤال که آیا ب��ه مرزبانان 
پ��س از آزادی خدمات ویژه ای 
از جمل��ه معافیت از س��ربازی 
ارائه خواهد ش��د ی��ا نه؟ گفت: 
اج��ازه بدهید این اف��راد بیایند 
اما کش��ور قانون و مقررات خود 
را دارد و در قانون مدت اسارت 
و امتی��ازات مش��خصی در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت و م��ا نباید 
قولی بدهیم که خالف مقررات 
باشد و هر زمانی که آنها آمدند 
 در ای��ن مورد صحبت می کنیم.
در ادامه فرمانده نیروی انتظامی 
از عزل فرمانده یگان سربازان و 
فرمانده مرزبانی استان سیستان 
و بلوچس��تان خب��ر داد و ابراز 
داش��ت: فرمانده یگان مسئول 
س��ربازان عزل و به دادس��رای 
نظامی معرفی ش��ده و فرمانده 
مرزبان��ی اس��تان سیس��تان و 

بلوچستان نیز تغییر کرد.
آلن ایر  ارتب��اط  در همی��ن 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در صفحه توییتر خود بازگشت 
4 مرزبان ربوده شوده ایرانی به 
کشور را ترکیب خوشحالی و غم 

عمیق توصیف کرد!
مقام��ات آمریکایی در حالی 
این گونه از حادثه رخ داده برای 
مرزبان��ان ایرانی اظهار تاس��ف 
می کنند، که دولت آمریکا حامی 
اصلی گروه های تروریس��تی در 

منطقه است.
الزم به ذکر اس��ت، مرزبانان 
کش��ورمان در 16 بهمن س��ال 
گروه��ک  توس��ط  گذش��ته 
تروریس��تی جیش العدل ربوده 
ش��دند و چندی بعد جمش��ید 
دانایی فر یک��ی از این مرزبانان 
از سوی این گروهک به شهادت 

رسید.

تسلیت به همکار
با نهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان آقای مسعود دروگر در غم از 
دست دادن خواهر گرامی اش به سوگ نشسته است ضمن تسلیت به ایشان 
برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

ام�ور  و  حقوق�ی  مع�اون 
بین المل�ل وزارت ام�ور خارجه 
در آس�تانه دور جدید مذاکرات 
جامع که از امشب )دوشنبه( با 
شام کاری ظریف و اشتون شروع 
می شود گفت: تهیه پیش نویس 
تواف�ق نهایی احتم�اال از اوایل 

اردیبهشت آغاز می شود.
س��یدعباس عراقچ��ی مع��اون 
حقوقی و ام��ور بین المل��ل وزارت 
امور خارجه و مذاکره کننده ارش��د 
کش��ورمان در مذاکرات هس��ته ای 
ابراز امیدواری کرد که ایران و شش 
ق��درت جهان��ی تهی��ه پیش نویس 
توافقنامه نهایی را از اویل اردیبهشت 

آغاز کنند.
به گزارش پرس تی وی عراقچی 
اظهار داشت: ما امیدوار هستیم که 
در مذاک��رات آتی بتوانیم با نزدیک 
کردن دیدگاه ها و کاهش اختالفات 
در مورد موضوع��ات اصلی، بتوانیم 
وارد جزئیات ش��ویم و نگارش متن 

)توافقنامه نهایی( را آغاز کنیم.
وی همچنی��ن اظه��ار داش��ت 
ک��ه دور بعدی مذاک��رات وین روز 
سه ش��نبه و ب��ا حضور وزی��ر امور 
خارجه کشورمان و مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد 
و پس از آن در سطح معاونان ادامه 

خواهد یافت.
مذاکره کننده ارش��د کشورمان 
اع��الم ک��رد ک��ه ش��امگاه ام��روز 
)دوش��نبه( نی��ز ضیافت ش��امی با 

حضور محمدجواد ظریف و کاترین 
اشتون برگزار خواهد شد و در مورد 
مذاکرات طرفین هماهنگی هایی را 

صورت خواهند داد.
یک پایگاه خبری صهیونیستی 
نیز در آس��تانه برگزاری دور جدید 
مذاک��رات ایران و گروه 1+5 در ماه 
جاری نوش��ت: به نظ��ر می آید در 
دور جدید مذاکرات مس��کو بتواند 
در تهدیدات خ��ود برای حمایت از 
ایران به تالفی رویکرد انتقام جویانه 
غرب علیه روسیه به موفقیت دست 

پیدا کند.
به گزارش ایسنا دبکا نوشت: این 
مذاکرات این فرصت را برای مسکو به 
وجود می آورد تا با تحریم های غرب 
علیه ایران و سیاس��ت  هایی که ناتو 
در قبال روسیه در واکنش به بحران 

اوکراین در نظر گرفته مقابله کند.
اکنون در روزهایی که صحبت از 
مذاکرات بر سر فعالیت های هسته ای 
ایران در میان اس��ت، دولت های هر 
دو کش��ور که از اهداف تحریم های 
غرب هس��تند به معامله های بزرگ 
و غول آسا نزدیک شده اند. گزارشات 
حاک��ی از خرید روزان��ه 500 هزار 
بشکه نفت ایران توسط روسیه است 
که در ازاء آن روسیه به ایران کاال و 
محصوالت روسی صادر می کند. در 
صورت عملی شدن این معامله ثابت 
خواهد شد که تحریم  های غرب علیه 
ایران به وی��ژه تحریم صادرات نفت 

شکست خورده اند.

در آستانه دور سوم مذاکرات جامع
عراقچی: تهیه پیش نویس توافق نهایی

 از اوایل اردیبهشت آغاز می شود

یک نفس راحت می کشیم و می رویم تا یک سال و نیم بعد که انتخابات 
ریاست جمهوری است. بعد آن هم برگزار شد می رویم تا انتخابات بعدی. 

بر این باورم که باید با برنامه شرکت کنیم.
عدم تناسب گرانی های دولتی
و فاز دوم هدفمندی یارانه ها

دولت در زمینه گران کردن تعرفه ها با چراغ خاموش عمل می کند و در عین 
حال در زمینه اطالع رسانی در زمینه چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها 
به ویژه ثبت نام از متقاضیان یارانه با ضعف تدبیر مواجه است که خود به سردرگمی 

و بازار شایعات دامن می زند.
در حال��ی ک��ه مس��ئوالن دولت��ی می گویند ف��از دوم هدفمندس��ازی را از 
اردیبهش��ت ماه آغ��از خواهند کرد تعرفه های مربوط به برق، گاز، نفت س��فید و 
کوره، ال پی جی و تلفن تا سقف 25 درصد گران شده و در برخی از تعرفه ها این 
گران کردن برای دومین بار طی چندماه اخیر صورت گرفته اس��ت. در عین حال 
مش��خص نیست س��قف این گران کردن ها چه قدر است و دستگاه های ذی ربط 
در دولت قصد دارند چند بار و تا چه س��قفی به امر »گران کردن تعرفه ها« فارغ 
از بقی��ه اجزا و ابعاد جبرانی و ترمیمی هدفمندی بپردازند. به تعبیر دیگر، طرح 
هدفمندس��ازی یارانه ها یک کلیت به هم پیوس��ته است که طی آن باید در کنار 
واقعی کردن قیمت حامل های انرژی فشار وارده به اقشار آسیب پذیر جبران شود 
و ضمن اینکه این »واقعی س��ازی قیمت« باید ش��فاف و دارای سقف باشد، باید 
همزم��ان و متناس��ب با اقدامات جبرانی صورت گی��رد؛ برخالف روندی که طی 
4-3 ماه گذشته به شکل چراغ خاموش اجرا می شود اما موضوع پرداخت یارانه ها 

همچنان در محاق ابهام است.
دولت هرچند گران سازی تعرفه ها را از آذر 92 شروع کرده اما قرار است تازه 
ثبت نام متقاضیان یارانه و دریافت اطالعات اولیه را از پس فردا یعنی 20 فروردین 
به مدت 10 روز آغاز کند. مس��ئوالن دولتی هنوز مالک مشخصی ارائه نکرده اند 
که چه کس��انی با چه مالکی می توانند به عنوان متقاضی یارانه  ثبت نام کنند و 
چه کس��انی طبق کدام مالک، واجد ش��رایط نیستند. مقامات دولتی در این باره 
صرفاً از تعابیری نظیر »افراد نیازمند« استفاده کرده اند که لفظ مبهم و کشداری 
است و معلوم نمی کند چه افرادی مستحق دریافت یارانه هستند و چه کسانی از 

نگاه دولت نیازمند تلقی نمی شوند؟
از س��وی دیگر اکبر ایزدی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در اظهارنظری 
اعالم کرده که اقش��ار مختلف مردم به 5 گروه درآمدی از زیر 600 هزار تومان 
تا بیش از 2/5 میلیون تومان تقسیم شده اند و در زمان ثبت نام باید معلوم کنند 
که جزو کدام گروه هس��تند. در عین حال روش��ن است داشتن یک درآمد مثاًل 
600 هزار تومانی یا 2/5 میلیون تومانی در روس��تاها واجد یک ارزش اس��ت، در 
ش��هرهای کوچک یک معنای دیگر و در ش��هرهای بزرگ به ویژه پایتخت ارزش 
و اعتبار س��ومی دارد. در این باره نرگس محمدی مدیر دفتر امور بانک س��ازمان 
هدفمندی یارانه ها گفته است: در مرحله فعلی ثبت نامی، 5 گروه درآمدی تفکیک 
و تعیین شده اما مشخص نیست که چه سقف درآمدی برای متقاضیان دریافت 

یارانه نقدی مطرح است.
موضوع بعدی خوش��ه بندی دهک های درآمدی اس��ت. نوع رفتار اواخر سال 
گذشته دولت در ارائه سبدکاال به افراد نیازمند که حرف و حدیث های فراوانی را 
موجب ش��د، در این زمینه قابل تأمل می باشد و موضوعی مانند پرداخت ماهانه 

یارانه ها، امر به مراتب گسترده ای است.
با همه این موارد، اصل هدفمندی یارانه از منطقی قوی در زمینه اصالح 
الگوی مصرف، توزیع عادالنه یارانه ها و رس��اندن آن به اقش��ار واقعاً نیازمند 
برخوردار است و باید امیدوار بود با تدبیر دولت به سرانجامی مطلوب و مورد 

نظر بینجامد.                                        

گفت: مدعیان اصالحات و کارگزاران ادعا می کردند که رأی آقای 
روحانی به خاطر حمایت اصالح طلبان و کارگزاران از ایشان بوده است!

گفتم: موز اگر قوت داشت کمر خودش را راست می کرد!
گفت: ولی چند هفته ای اس��ت که دارند زمزمه می کنند، روحانی 

نه اصالح طلب است و نه عضو کارگزاران!
گفتم: پس چرا بسیاری از اعضای این دو گروه در پست های 

کلیدی دولت حضور یافته اند؟!
گفت: خب! برای این که اهداف ساختارشکنانه خود را دنبال کنند 
و از سوی دیگر ناکامی های دولت را که ناشی از همین کارشکنی هاست 

به حساب دولت بنویسند!
گفتم: یارو می گفت؛ پدر من هر وقت پای خودش به لیوان 
آب می خورد و فرش  خیس می شود می گوید؛ آخه اینجا، جای 
لیوان گذاش�تن اس�ت! و هر وقت پای من به لیوان می خورد، 

می گوید مگر کوری که لیوان به این بزرگی را نمی بینی؟!


