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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز آل ســعود ادعا می کند، آماده است تا 150 هزار نیروی نظامی را برای 

انجام عملیات نظامی وارد سوریه کند و بعضی از خبرگزاری ها هم طی چند 
روز گذشته از ورود جنگنده های سعودی به پایگاه اینجرلیک ترکیه خبر 
داده اند. همزمان با این خبرها که هزاران بار از سوی رسانه های مختلف - و از 
جمله رسانه های ما- زیرنویس شده اند، فرمانده ناتو اعالم کرد در کنار عضو 
خود - ترکیه - قرار دارد و این اشاره تلویحی به تغییر موضع این سازمان 
در ورود ترکیه به بحران ســوریه محسوب گردید. از آن طرف جان کری 
وزیرخارجه آمریکا دو روز پیش اعالم کرد به مقامات سعودی توصیه کرده 
است که از اعزام نیروی نظامی به سوریه خودداری کنند و دیروز قائم مقام 
وزیرخارجه ترکیه گفت هیچ هواپیمای سعودی وارد پایگاه هوایی متعلق 

به ناتو - اینجرلیک - نشده است!
مرور این خبرها برای رسیدن به فهم نسبتا دقیق از تبلیغات فراوان 
مبتنی بر مداخله نظامی عربستان و ترکیه در سوریه کفایت می کند. در 
عین حال از آنجا که جزئیات این مباحث هم در جای خود اهمیت دارند، 

توجه به موارد زیر حائز اهمیت می باشد:
1- صحبت از مداخله  نظامی عربستان در سوریه ، بیش از آنکه از یک 
واقعیت یا وضعیتی نزدیک به واقع خبر دهد، به شــوخی شبیه تر است. 
عربستان اساسا 150 هزار نیروی نظامی در بخش زمینی ندارد تا بخواهد 
اعزام کند و این کشور در حالی که به دلیل تشدید تهدیدات تروریستی 
به نسبت گذشته به نیروی نظامی و امنیتی بیشتری برای حفظ سیطره بر 
استانهای مختلف خود نیاز دارد، چگونه می تواند از اعزام نیرو صحبت کند 
از سوی دیگر عربستان هم اکنون درگیر یک جنگ پرشدت در یمن است. 
جغرافیای درگیری عربســتان در یمن نزدیک به 300 هزار کیلومترمربع 
می باشد سعودی ها هم اینک از عدن تا شبوه، لحج، بیضا، ِاب ، ابین، تعز، 
مارب، جوف و صنعا مستقیما درگیر جنگ می باشند و در عین حال حدود 
9ماه پس از این جنگ یعنی از اواسط دی ماه گذشته تقریبا کلیه نیروهای 
خود را از یمن خارج و طیفی از مزدوران سودان، سومالی، پاکستانی و... را 
جایگزین آن ها کردند. یمن از نظر امنیتی برای عربستان اهمیتی به مراتب 
فزون تر از ســوریه دارد چرا که در نزدیک به 800 کیلومتر با این کشور 
دارای مرز مشترک می باشد. از سوی دیگر انصارالله به دلیل تقارن مرزهای 
طبیعی اش در شــمال یمن با عربستان، یک تهدید نزدیک و درازمدت و 
غیرقابل مذاکره برای آل سعود به حساب می آید. از این رو وقتی عربستان 
ناچار شده یمن را به مزدوران خارجی اش بسپارد چگونه می تواند در سوریه 

به اعزام اعضای ارتش خود دست بزند؟
نکته دیگر این اســت که اســناد فراوانی حکایــت از آن دارند که 
»جبههًْ النصره« که قدرتمندترین معارض در ســوریه به حساب می آید، 
با پول ســعودی با مردم و دولت سوریه می جنگد با این وصف عربستان 
حداقل از اوایل بهار 1392 به این کشور نیروی مزدور اعزام کرده است. در 
عین حال روند افزایشی این نیروها در سالهای 92 و 93 از سال 94 رو به 
کاهش گذاشته است. شکست  نیروهای وابسته به عربستان در سوریه طی 
عملیات های یک سال اخیر، اوضاع مدیریت و تجهیز این نیروها را دشوار 
کرده است تا جایی که طی ماههای اخیر بسیاری از گروههای مزدور بریده 
و صحنه نبرد را ترک کرده اند با ایــن وصف تکلیف اعزام نیروی جدید 
مزدور نیز تا حدودی روشن است. پس صحبت از اعزام نیروی نظامی توسط 
سعودی ها زمینه  تحقق ندارد. اما اینکه چرا با این وجود، سعودی ها از آن 

حرف می زنند، بحث دیگری است.
2- پیروزی بزرگ  ارتش سوریه و نیروهای مرتبط با آن در جریان عملیات 
پیچیده »نصر2« ضربه مهلکی به مخالفان خارجی و داخلی اسد وارد کرد این 
منطقه عملیاتی نقطه اصلی اتصال خارج و داخل بود. یک خط ارتباطی فعال 
اتاق عملیاتی »هاتای« در ترکیه را به اتاق فرماندهی تروریست ها در »اعزاز« 
واقع در شمال غرب حلب وصل می کرد و این اتاق به یک اتاق دیگر در منطقه 
»هوک« (HOK) اردن وصل بود و جبهه جنوب را هم با محوریت اتاق طراحی 
و مدیریت هوک، پشتیبانی و خط دهی می کرد. عملیات نصر2 که در زمینی 
به وسعت حدود 7 هزار کیلومترمربع انجام شد و در نهایت توانست بیش 
از 2000 کیلومتر مربع از این منطقه  را که در واقع در وسط یک دایره بزرگ 
بود، آزاد نماید. رزمندگان اسالم در این عملیات عمال بخش اعظم مرزهای 
ترکیه با سوریه را مسدود کردند و تروریزم را از مهمترین مسیر پشتیبانی 
خود محروم نمودند. از آنجا که در اتاق عملیات »هاتای« و »هوک« افسران 
آمریکایی، انگلیسی، سعودی، ترکیه، قطر، رژیم صهیونیستی و اردن حضور 
داشتند کامال واضح است که انجام عملیات موفقی که از محرم گذشته آغاز 
شد، ضربه سنگینی را بر محور مورد اشاره وارد کرده است. در این عملیات 
بسیاری از تئوری های رایج در ادبیات سیاسی از جمله بحث »منطقه پرواز 
ممنوع« باطل شد. در چنین وضعیتی آمریکا، انگلیس و متحدان منطقه ای 

آن جز هیاهو چه می توانند انجام دهند؟
3- هیاهوی موجود بر سر اعزام نیرو به سوریه عمدتا با دو هدف صورت 
می گیرد؛ هدف اول این است که بزرگی خبری که واقع شده است، یعنی 
پیروزی مردم و ارتش سوریه و بطور کلی پیروزی جبهه مقاومت، پوشانده 
شده و از انظار مخفی بماند هدف دوم این است که به گروههای تروریستی 
در این منطقه که قبل از عملیات نصر2 هم روحیه خوبی نداشتند و بعد از 
عملیات نصر2، عمدتا پا به فرار گذاشته و یا به انتقادات شدید از پشتیبانان 
خود روی آورده بودند، بگویند که ما سر قرار خود هستیم شما بمانید و فرار 
نکنید. قرار است نیروهای جدید آنهم نه دو هزار و ده هزار بلکه 150 هزار 
نفر! برسند. البته این ترفند تاثیر چندانی نداشته است فقط در خارج از 
محیط سوریه، عده ای گمان کرده اند که چنین نیرویی برای اعزام وجود دارد 
و قرار است طی یکی دو روز آینده به مناطق عملیاتی سوریه گسیل شوند!

4- وقتی عملیات نصر2 با رســیدن به حدود ادلب به نقطه اوج خود 
رسید، جان کری وزیر خارجه آمریکا به عوامل خود گفت؛ میز مذاکره را 
ترک کنند و از طرف دیگر از اقدام عربستان برای اعزام نیرو! حمایت کرد 
ولی دیروز وی از مقامات سعودی و ترکیه خواستار خویشتنداری شد. این 
موضوع بیان کننده آن اســت که موضع اولیه با هدف اثرگذاری بر فضای 
روانی ناشی از پیروزی سوریه از یک سو و با هدف ممانعت از فرار معارضان 
سوریه که در مناطق شمالی، غربی و جنوبی حلب به محاصره ارتش درآمده 
بودند، بشــوند اما حاال از یک طرف بخش وسیعی از آنان فرار کرده و یا 
تسلیم ارتش شده اند و از طرف دیگر، معارضانی که طی یک هفته اخیر 
با این وعده سرقرار باقی ماندند هم اینک می پرسند پس این نیروها چه 
شد و از این رو مقامات آمریکا، عربستان و ترکیه بطور همزمان از »لزوم 

خویشتنداری« صحبت می نمایند!
در این بین ارتش سوریه طی روزهای گذشته بطور بسیار محدود به 
گلوله باران مناطقی در شــمال غرب حلب شامل عفرین و »اعزاز« مرکز 
شهرستانی که نبل و الزهرا نیز در آن قرار داشته و در فاصله کمی از مرز 
ترکیه واقع است، دست زد که از یک سو فاقد اهمیت نظامی بود چون باعث 
هیچ تغییری نشد و ضربه ای هم به کردهای عفرین وارد نکرد و در نهایت 
حتی ناتو لب به انتقاد گشود و خواستار توقف گلوله باران این مناطق گردید 
اما البته در کشور ما این موضوع جدی تلقی شد و به بحث روز تبدیل گردید!

5- عملیات نصر2 و منطقه عملیاتی آن علیرغم این هیاهو، در روزهای 
گذشته تثبیت شد و به تمام پاتک ها غلبه کرد، هم اینک رخداد قابل توجهی 
این منطقه عملیاتی را تهدید نمی کند. ارتش سوریه هم اینک برای انجام 
مراحل بعدی عملیات در مناطق شــمالی وارد عمل شده و به نظر می آید 
سلسله عملیات هایی را با هدف »استقرار کامل« در دستور کار داشته باشد. 
یک روز پس از رســیدن نیروهای ارتش به منطقه کردی »عفرین« که در 
منتهی الیه غرب حلب و در نزدیکی جنوب ادلب و شرق الذقیه واقع شده 
است، وزیر خارجه آمریکا با اعجاب و در عین حال صراحت گفت: ارتش به 
زودی بر کل سوریه مسلط شده و معارضه شانسی برای موفقیت و غلبه بر 
اسد ندارد. این اظهارنظر انتقاد وزیر خارجه عربستان و سران معارضه را 
در پی داشت از این رو جان کری در واکنشی گفت»اگر من بگویم معارضه 
بر اسد پیروز می شود، واقعیتی تغییر نمی کند، اگر معارضه می تواند پیروز 
شــود، مانعی ندارد«. اظهارنظر کرد نشان می دهد که آمریکایی ها به مرز 

ناامیدی در سوریه نزدیک شده اند.
6- مشکالت امنیتی در سوریه اگرچه به نفع دولت در حال تخفیف است 
اما در عین حال هنوز گروههای تروریستی بر بخشی از سوریه سیطره دارند 
و با توجه به پیچیدگی مبارزه با گروههای تروریستی هنوز زمان زیادی مانده 
تا سوریه کامال پاکسازی شود و به دلیل حاکم بودن دیوانگان بر کشورهایی 

نظیر عربستان و قطر وقوع اتفاقات خاص هم نباید از نظر دور داشت.

فینال!حقیقت و مجاز در جنگ سوریه

سعداهلل زارعی

* وعده دیدار ما 7 اســفند پای صندوقهای رای است. ان شاءاهلل ملت بار دیگر پای 
صندوقها حاضر می شــوند و مشــت محکمی بر دهان یاوه گویان می زنند، همچون 
مشــتی که در روز 22 بهمن، راهپیمایی یوم اهلل انقالب بر دهان یاوه گویان زدند. ما 
از کاندیداها می خواهیم که فقط هدفشان رسیدگی به امور نظام و مردم باشد و به 

سوگندی که یاد می کنند عمل کنند.
0911---7853

* جنایتکاران مستقر در کاخ سفید آمریکا دل به انتخابات ما خوش نکنند با انتخابات 
نظام مقدس ما تغییر نمی کند حتی اگر چند مزدور دلباخته در ارکان نظام، مجلس یا 
دولت رسوخ کنند. زیرا ناخدای کشتی انقالب فرزندی از سالله پاک فاطمه )س( است 
که با اقتدار در مقابل شما ایستاده و شما آرزوی تغییر را به گور خواهید برد. ان شاءاهلل
طباطبائی
* مردم والیتمدار کشورمان در 22 بهمن 94 با لبیک به ندای رهبر و مقتدای خود 
حماســه ای دیگر خلق کردند. شعارهای اصلی مردم هم مرگ بر آمریکا و مرگ بر 
رژیم صهیونیستی بود. خوب است دولت و دستگاه دیپلماسی ما که از رای این ملت 
قوه مجریه را در اختیار دارند متوجه باشند که دشمن هر چه بیشتر خباثت به خرج 

دهد و تحریم ها را افزایش دهد ملت مقاوم تر و با انگیزه تر خواهد شد.
علیمردانی
* روزنامه های زنجیره ای که طی این ســالها چهره هیوالیی شیطان صفت آمریکا را 
بزک کرده و چشم روی تمام جنایت های وحشیانه سران خبیث سرمایه ساالر غرب 
به رهبری آمریکا در یمن، عراق، آفریقا و بحرین، افغانستان، که شامل کشتار بیرحمانه 
زنان و کودکان بی گناه بستند 22 بهمن امسال هم تو دهنی محکم دیگری از ملت 

عاشورایی و با غیرت ایران خوردند، چشم این دشمنان داخلی ملت ایران کور باد.
0918---0291

* دولتمردان به جای فرش قرمز پهن کردن زیر پای سرمایه گذاران خارجی، به داد 
افرادی برســند که با موافقت اصولی کلیه ســرمایه خود را از سال 92 برای ساخت 

یک شرکت هزینه کرده  و هنوز منتظر وام هستند.
0918---7787

* به سخنان استاندار سیستان و بلوچستان که در صفحه فیس بوک و سایت عصر 
هامون اســت بنگرید. آیا این گونه افراد قانون ستیز شایستگی خدمتگزاری مردم را 

دارند؟!
0915---1648

* از مســئولین امر درخواست می شود به ســخنان تفرقه افکنانه و افراطی استاندار 
سیستان و بلوچستان و موضع گیری علیه شورای نگهبان واکنش نشان دهند.

0915---1648
* آقای هاشمی گفتند اگر مردم در انتخابات شرکت کنند کشور در دنیا چند گام به 
جلو می رود! به ایشان عرض می کنم اما در سال 88 مردم با رای 40 میلیونی آمدند 
و حماســه خلق کردند و خانواده تان و برخی سران فتنه که از سازوکار انتخابات در 
نظام جمهوری اســالمی هم مطلع بودنــد و تقلب آن هم 11 میلیونی را غیرممکن 

می دانستند دست به آشوب زدند و چند گام کشور را به عقب بردند!
0916---6726
* متاســفانه دولت تدبیر بر هر کاری که می کند یک مهر »محرمانه« می زند! مثال 
طرح نفتی محرمانه است. برجام محرمانه است و... گویا عنوان دولت محرمانه بیشتر 

زیبنده است تا دولت تدبیر و امید.
0914---4331

* بتن ریزی قلب راکتور اراک و خروج 98 درصد اورانیوم غنی شــده از کشــور و 
توقف هزاران ســانتریفیوژ و مانند آن شایسته مدال خود خوانده بر سینه عوامل و 
دســت اندرکاران آن است؟! خود مشاور رئیس جمهور اذعان می کند 85 درصد نفع 
برجام برای دشمنان و تنها 15 درصد بقیه به نفع ماست! تحریم های جدید هم که 
با تمام شدن تکلیف انتخابات با هر نتیجه ای که باشد در راه است. البته رئیس جمهور 
مسئله برجام را به عهده خدا گذاشته و قاعدتا از مردم خواسته رفاه وعده داده شده 
ناشــی از آن را هم از خدا بخواهند. در ضمن این مدال ها در دولت قبل هم بود و 

اکنون نه از آن مدال دهنده خبری است و نه از مدال گیرندگان!
محمدرضا فخرالساعْهً - جانباز

* همانطور که آقای سردار سلیمانی، به سردار خط شکن و سردار دشمن کش شناخته 
شده است به آقای شریعتمداری هم لقب سردار قلم برازنده است چون با قلم توانای 

خود دشمنان را ناامید می کند.
حقیقی - کاشان
* به فیلمســازان و کارگردان متعهد کشورمان عرض می کنم با توجه به باال بودن 
پتانسیل  دفاعی کشور جا دارد برای هر شهید و جانبازی یک فیلم و یا یک انیمیشن 
ساخته شود تا قلوب نسل های آینده و جوانان و نونهاالن با خاطرات حقیقی از آن 
دریای معرفت و عشــق ســیراب شوند. این خواســته ما از فیلمسازانی است که به 

تازگی خوش درخشیده اند.
0911---8001

 * به نظرم باید در فاصله بین انتخابات فعلی تا انتخابات بعدی ساز و کاری اندیشیده 
شود که مثال صندوقی در فرمانداری ها یا دفاتر شورای نگهبان در استانها تعبیه شود 
تا مردم بتوانند هرگاه منتخبین )چه نماینده مجلس چه رئیس جمهور و...( حرکتی 
برخالف منافع ملی، منطقه ای و... انجام داد رأی منفی،  دالیل و مستندات خود درباره 
آن را داخل صندوق بیندازند تا در بررسی صالحیت در انتخابات بعدی لحاظ شود.
0915---1639

* یک بازنشســته بهداشــت و درمان هســتم به هر درمانگاه، آزمایشگاه و دکتری 
مراجعــه می کنم می گویند یا ما قرارداد نداریم یا آنکه اول خودتان باید پول بریزید 
تا بعد از گذشــت چند ماه به حســاب شما واریز کنیم. به هر اورژانسی که می رویم 
می گویند باید پول بدهید خصوصی ســازی شده است هم بیمه آتیه ساز هستم هم 
بهداشت و درمان ولی متأسفانه هیچ استفاده ای از بیمه نداریم. بنده یک روز تمام 
گرســنه و تشنه منتظر انجام آزمایش در درمانگاه معطل ماندم و دست آخر هم به 
دلیل اینکه آخر ماه اســت و حقوق نداشتم که پول آزمایشگاه را بدهم دست خالی 

با حال خراب به منزل برگشتم!!
031---0883

* از مسئولین امر درخواست می کنم مشکل سهامداران پدیده شاندیز را حل کنند 
همسرم با 37 سال سن از غم و غصه مریض شده است. برخی مثل ما تمام زندگی 

خود را در این پدیده سرمایه گذاری کرده اند.
4464---0930و 4266---0915 و0150---0915و 4749---0936
* به عنوان یک خواهر شــهید جاوید االثر و مفقوداالثر و یک فرهنگی بازنشسته و 
به نمایندگی از 120 هزار ســهامدار پدیده درخواســت رسیدگی سریع و جدی به 

حقوق سهامداران را دارم. بیش از 14 ماه است که نیم میلیون خانوار سرگردانند.
0919---6275

* یارانه خانواده 4 نفره را در ابتدای ســال جاری به مدت 3 ماه قطع کردند که با 
ارائه مدارک و اســناد مجددا به پرداخت یارانه اقدام کردند. با اینکه اشتباه از طرف 
مســئولین امر بوده از پرداخت 3 ماهی که توسط مسئولین بی دلیل و منطق قطع 

شده بود امتناع می ورزند. چرا؟
محمدرضا آقائی
* یارانه ام را 4 ماه است که قطع کرده اند با توجه به اینکه حقوقم زیر دو میلیون تومان 
است و 4 سر عائله دارم و منبع درآمد دیگری هم ندارم از مسئولین امر درخواست 
می کنم نسبت به پرداخت یارانه ام اقدام نمایند. من که راضی نیستم وقتی درآمدم 
جوابگوی زندگی ام نیست یارانه ام قطع می شود و افراد متمول و با حقوق های باالی 

4-3 میلیونی یارانه بگیرند. قطعا خدا هم راضی نیست.
دهقان- بازنشسته تأمین اجتماعی
* کارمند بازنشسته مقروض با دریافتی 700 هزار تومانی و خانواده 4 نفره هستم. 
یکی از فرزندانم نیز به بیماری خاص مبتال است. مدت چهارماه است که یارانه ما را 
قطع کرده اند و هرچه پیگیری می کنم نتیجه ای حاصل نشــده است. چرا مسئولین 
امر برای قطع یارانه کورکورانه عمل می کنند. ما شــکایت خود را به کجا ببریم تا 

گره مشکالت ما را باز کند؟
صابری- بجنورد

چند نفر را صاحب خانه کردی
که به مسکن مهر ناسزا می گویی؟!

ناسزاگویی چندباره وزیر راه و شهرسازی به مسکن مهر که موجب صاحب خانه 
شدن 2/5 میلیون نفر شده با اعتراض عمومی مواجه شده است.

عباس آخوندی در همایش »چالش های توسعه شهری در اندیشه ایران شهر« 
که در دانشــکده معماری دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، ادعا کرده بود: مسکن 
مهر تصویری اســت از انســان هایی که کاال هستند و می توانید در هر جایی از این 
ســرزمین آنها را در قفســه جا دهید. نه مسئله شهر را می بینید، نه مقام انسان را 
و نه ســاختار اجتماعی را، فقط یکســری قفسه است که می توانید در آن هم کاال 

بگذارید و هم انسان.
وی که قبال هم مســکن مهر را مزخرف خوانده بود می گوید: ایران شهر ما در 
وضعیت پرچالشی به سر می برد. در زمستان می بینیم که امکان نفس کشیدن در 
تهران با مشــکل جدی مواجه است. تهران چه از لحاظ منابع زیستی و چه روابط 
اقتصادی مشکالت جدی دارد. تعداد فقرایی که پیرامون شهر تهران زندگی می کنند 

به پنج میلیون نفر می رسد که سبب ساز انواع بزه های اجتماعی می شود.
پرخاشــگری وزیر راه و شهرســازی علیه مسکن مهر در حالی است که اخیرا 
روزنامه دولتی شهروند به نقل از احمد اصغری مهرآبادی )قائم مقام وزیر راه( نوشت: 
2/5 میلیون نفر از طریق مسکن مهر صاحب خانه شده اند و کیفیت سازه های مسکن 

مهر در حد قابل قبول و استاندارد است.
شهروند تصریح کرده بود: دولت یازدهم در بخش مسکن برنامه خاصی را دنبال 
نمی کند و برای مسکن دهک های درآمدی پایین  نیز در نظر ندارد جایگزینی برای 

مسکن مهر تعریف کند.
اظهار نگرانی عباس آخوندی نسبت به وضعیت فقرا و حاشیه نشین ها در حالی 
است که وی چند هفته پیش، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان که وظیفه اش 
مقابله با گران کردن قیمت هاست مدعی شد حامیان قیمت گذاری و مهار قیمت ها، 

کمونیستی فکر می کنند!!
در واکنش به اظهارات سخیف وزیر راه، مخاطبان سایت جهان نیوز کامنت های 

زیر را ذیل خبر این اظهارات نوشته اند:
- جناب وزیر خودتان کجا می نشــینید که این گونه خانه های مســکن مهر را 

نمی توانید به قشر فقیر ببینید؟!
- اصال مگه مردم در بقیه قســمتهای شــهر در ویالهایی با 200 متر حیاط 

زندگی می کنند...؟؟؟
خوب اگه ناراحتید طرح بهتر بدید و یا خدمات بهتر به مسکن مهری ها بدین 

مثل مترو و پارک و سالن ورزشی و...
- می خوام ببینم شمایی که با این ادبیات بی ادبانه هر چند وقت یکبار صحبت 
می کنی چه اقدامی برای خانه دار شدن مردم کردی. جز حرف زدن و فرار از مسئولیت 

و آنچه به ظاهر برای آن سوگند خوردی.!!!!!!!
- من نمی گویم مســکن مهر محل مناسب زندگی است، چون محل مناسب 
زندگی خوابگاه نیست. فضای سبز دارد. نمای معماری اسالمی- ایرانی دارد. ظرفیت 

مناسب دارد.
اما من می گویم برای کسانی که سقف باالی سر ندارند، از هیچی که بهتر بود. 
از اجاره نشــینی یا خانه های 200 میلیونی هم بهتر بود، 20 میلیون به قیمت یک 
خودرو بود دیگه. بله شــما اگه بهترشو ساختید وسط شهر ساختید با فضای سبز 
و معماری زیبا ســاختی، خدا خیرت دهد. ولی نباید همینجوری دســت رو دست 

گذاشت. حداقل یه کاری بکنید که بگیم یه حرکتی کردند.
- ای کاش شــما توانایی ســاختن همین قفس ها را داشتید تا میلیونها ایرانی 
بی سرپناه به همین قفس ها پناه ببرند. آقای آخوندی حق دارد مسکن  مهر را قفس 
بنامد زیرا در مقایســه با مسکنی که در آن زندگی می کند قفس است و از سونا و 
جکوزی و بسیاری از امکانات آپارتمان های مجلل  خبری نیست ولی هر چه باشد 

از کارتن خوابی بهتر است.
- چنــد نفر را صاحب  خانه کردی جناب آخوندی؟... از جیب 99 درصد مردم 
خبر داری؟... 2 تا از اون خونه های باب طبعت تا حاال تحویل مردم محروم دادی؟

- متاسفم برای وزیر.
- ان شــاءاهلل شما شرایط بهتر برای مردم فراهم کنید و همه این نقطه ضعفها 

را برطرف کنید.
خواســت همه مردم این است. طرح اشکال کردن دیگر بعد از دو سال جایی 
ندارد. ما صبور هستیم و خواهیم دید که نتایج کار شما و همکاران شما در مجموعه 

دولت درخصوص مسکن چه خواهد بود؟
- شما که این ادعا را می کنی یک صدم اینها را خوب بساز ببینیم چند مرده 

حالجی...
- وزیر یک کار مفید و ماندگار در این دو سال نکرد.

- این دولت فراموش کرده که قاطبه مردم با جناح های سیاسی کاری ندارند و 
خدمت و خدمات به مردم را می بینند چیزی که فعال در این دولت ندیده اند. پس 
خیلی منتظر اســتمرار دولتشان در چهار ساله بعدی نباشند. حاال بیایید مرتب به 

طرح هایی که به طبقه سوم جامعه می پردازد فحش بدهید!!

- و این نتیجه روی کار آمدن دولتی است که وزیرش فقط حرف می زنه.
- من یک تار موی شما کوخ نشینان را با کاخ نشینان عوض نمی کنم... امام خمینی.
- این آقا اگر مسکن مهر نبود می خواست درخصوص چی صحبت کنه این آقا که 
باالی دو سال در این پست هستن برای مسکن مردم چکار کرده بیاید این را توضیح 

دهد واال امالی نانوشته که غلط نداره.
کنایه مشاور رئيس مجلس

عارف می تواند نایب رئيس خوبی باشد
مشاور علی الریجانی رئیس مجلس می گوید محمدرضا عارف برای نایب رئیسی 

مجلس مناسب است.
حسن زمانی در گفت وگو با ایرنا و درباره احتمال نایب رئیسی محمدرضا عارف در 
مجلس آتی گفت: اگر این اتفاق بیفتد باید به فال نیک گرفت، آقای عارف از دوستان 
بســیار خوب ما و از نیروهای بســیار توانمندی است و فکر می کنم در هیئت رئیسه 

مجلس آن هم در سمت نایب رئیسی می تواند نقش سازنده ای را ایفا کند.
وی همچنین گفت: علی الریجانی قرار نیست در انتخابات لیستی بدهد و وی به 

صورت مستقل وارد عرصه شده است.
حسن زمانی اظهار داشت: دوستان و یاران آقای الریجانی هماهنگ می کنند تا از 
طریق لیست هایی که در تهران و شهرستان ارایه می شود وی به انتخابات ورود  کند.

وی بار دیگر تاکید کرد که الریجانی لیست جداگانه ای در انتخابات نمی دهد.
زمانی پیش بینی کرد ترکیب مجلس آینده مشابه ترکیب مجلس پنجم باشد.

ابراز تمایل نسبت به نایب رئیسی عارف در این اظهارات ضمنا به مفهوم مخالفت 
با آرزوی عارف و برخی حامیان وی در میان اصالح طلبان در زمینه ریاســت مجلس 
دهم اســت. البته همه این سوداپروری ها در حالی است که عارف در آخرین روزهای 
انتخابات ریاست جمهوری سال 92 با فشار اصالح طلبان مبنی بر اینکه بیش از 8 درصد 
رأی ندارد مجبور به کناره گیری و انصراف شــد. او به خاطر دلخوری و رکب خوردن 
از اصالح طلبان حاضر به اعالم حمایت از روحانی نشد. اصالح طلبان چند ماه قبل از 
آن به خاطر اعالم نامزدی خودســرانه از سوی عارف، به وی لقب اصالح طلب بدلی و 

قالبی و نفوذی مراکز امنیتی داده بودند.
در زمینه سرلیستی نیز ظاهرا میان علی مطهری و عارف اختالفاتی وجود دارد. 
برخی اعضای فراکسیون رهروان نظیر مطهری، کاظم جاللی، بهروز نعمتی و... درصدد 

ارائه فهرستی مشترک با دولتی ها هستند.
یک رفتار ضدانقالبی

در وزارت علوم
وزارت علوم در ادامه سیاست های ضدفرهنگی، این بار با رفتاری ارتجاعی، پیشوند 

»جمهوری اسالمی« را از شناسه مقاالت پژوهشی دانشگاهیان حذف کرد!
  ISI اخیرا در مقاالت علمی که از دانشــگاه تهران برای ثبت در پایگاه استنادی
و دیگر پایگاه های علمی دنیا فرســتاده می شود دیده شده که نام جمهوری اسالمی 
ایران )Islamic Repablic of Iran( از شناســه مقاالت اســاتید و دانشــجویان 

حذف شده است!
این در حالی اســت که پیش از این در شناسه مقاالت فرستاده شده به مجالت 
علمی خارجی، نام کامل کشور که هویت تولیدکننده را معرفی می کند بصورت کامل 
ثبت می شد. براساس اخباری که به کیهان رسیده ظاهرا این اقدام ضدملی به صورت 

رسمی صورت گرفته و در برخی دانشگاهها هم اجرا می شود.
یکی از اساتید دانشگاه تهران وقتی با این مسئله در یکی از مجالت علمی روبه رو 
می شــود با اصرار درخواست می کند در شناسه مقاله اش حتما نام کامل »جمهوری 
اســالمی ایران« قید شود، اما باز هم با مقاومت مدیران نشریه روبرو شده و نهایتا به 

عبارت )I.R.IRAN(  بسنده می کنند!
 برخی این اقدام را هم در ادامه اقدامات سیاســی دولت در وزارت علوم از جمله 
بی آبرو کردن بورسیه ها، اقدامات ضدفرهنگی همچون رقص و آواز  و اردوهای مختلط 
در دانشگاهها، کاهش رشد علمی کشور و... ارزیابی می کنند و معتقدند که این جریان 

خزنده در وزارت علوم به دنبال استحاله عناصر دانشگاهی است!
این همان کسی نيست که 

از انحراف اصالح طلبان می گفت؟
اصالح طلبان می گویند این علی مطهری همان علی مطهری دوره اصالحات نیست 
و گاه چنان در حمایت از سران فتنه تند رفته که اصالح طلبان هم شرمنده شده اند.

کریم ارغنده پور )عضو ســردبیری روزنامه توقیف شــده ســالم( در این باره در 
فیس بوک خود نوشت: وقتی گفته می شود علی مطهری در لیست اصالح طلبان جای 
می گیرد قابل فهم است. معنی این کار این نیست که چشم روی هویت یا خاستگاه 
علی مطهری بسته شده یا پاره ای مواضع تند و غیر اصالح طلبانه او در ابعاد اجتماعی 
فراموش شده، معنی اش این است که علیرغم این واقعیات امروز علی مطهری اهداف 

اصالح طلبانــه را بهتر از دیگران تأمین می کنــد. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم 
علــی مطهری امروز با علی مطهری دوران اصالحات که در کیهان مطالب انتقادی 
می نوشت فرق کرده است. آدم ها تغییر می کنند و او هم در سیاست کاماًل به سمت 
اصالحات تمایل پیدا کرده. کما اینکه ناطق نوری نیز، ناطق نوری سال 76 و قبل 

از آن نیست، کما اینکه هاشمی رفسنجانی و بسیاری دیگران هم.
از سوی دیگر نشریه کارگزارانی صدا در تحلیلی نوشت: با آن که اصالح طلبان 
عموماً در ســابقه تاریخی خود به عنوان »نیروهای خط امام« شناخته می شدند و 
متقابــاًل، علی مطهری به پدر خود متصف بود، اما در ســال های اصالحات جدالی 
انتقادی میان منسوبان و رهروان خط امام با فرزند شاگرد و پاره تن او جریان داشت. 
در آن ســال ها مطهری از نویسندگان غیرثابت اما پرکار روزنامه کیهان بود. کمتر 
هفته ای بود که او دست به قلم نبرد و مقاله ای تفصیلی در نقد سیاست های فرهنگی 
و اجتماعی عصر اصالحات ننویسد و دولت و مجلس وقت را به انحراف از ارزش ها 
و آرمان های انقالب متهم نکند. در سایه همین مواضع انتقادی بود که مطهری در 

انتخابات مجلس هشتم مورد حمایت اصولگرایان قرار گرفت.
نویسنده با اشاره به تغییر ریل بعدی مطهری و حضور وی در گروه »اصولگرایان 
حامی موســوی« در سال 88 می نویسد: این انتخاب مطهری گام تعیین کننده در 
آینده سیاسی او بود. پس از آغاز حصر موسوی و کروبی، او به صریح ترین حامی آنها 
تبدیل شد، چنان که گاه اصالح طلبان و دیگر حامیان انتخاباتی آنان را هم شرمنده 
کرد... فهرســت »صدای ملت« مطهری پیش بینی می شود اشتراک 90 درصدی با 

اصالح طلبان داشته باشد.
یادآور می شود مطهری قرار است در فهرست اصالح طلبان قرار گیرد. وی به فاصله 
4 سال قید »منتقد دولت« را از عنوان انتخاباتی »صدای ملت، منتقد دولت« حذف 
کرد و ائتالف وی و دوستانش با دولت و اصالح طلبان قطعی شده است منتها به اعتبار 
نگرانی از منتسب شدن به وکیل الدولگی فعاًل ترجیح داده این ائتالف علنی نشود.

فهرست انتخاباتی اصالح طلبان 
ممکن است با ریزش مواجه شود

یک روزنامه اجاره ای می گوید ممکن است برخی نامزدهای حاضر در فهرست 
اصالح طلبان ریزش کنند و مانند »الهه راستگو« از این طیف جدا شوند.

روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان »اصالح طلبان در پیچ راستگوها« نوشت: پس 
از انتخابات شورای شهر تهران در سال 92 در نهایت شگفتی نام قالیباف به عنوان 
شهردار تهران از صندوق رأی بیرون می آید. در فاصله کوتاهی شوک ها فروکش کرده 
و علت مشخص می شود؛ »الهه راستگوها!« این اسم از زمان شهردارشدن قالیباف 
و همچنین ناکامی اصالح طلبان در انتخابات شــهردار تهران باب شد. کسی که با 
اصرار برخی از شخصیت های حزبی اصالح طلب در لیست انتخاباتی اصالح طلبان 
گنجانده شده بود. لیستی که بدون بررسی دقیق و ریزبینانه گزینه های مناسب بسته 

شده و خالف تفکر جریانی که حمایتش کرده بودند، رفتار کرد.
این روزنامه درباره نحوه بسته شدن فهرست اصالح طلبان برای انتخابات مجلس 
می نویسد: اتاق فکر اصالحات به راه می افتد و راهکارهای مختلف بررسی می شود. 
صادق زیبا کالم به ســیاق انتخابات 92 از عدم آلترناتیو می گوید، علی شکوری راد 
از مانــدن در صحنه حرف می زند، آذر منصوری از ائتالف با اصولگرایان میانه حرف 
می زند، حق شــناس از ائتالف چهارضلعی گفتــه و کواکبیان از امضای میثاق نامه 
اصالحات توسط اصولگرایانی که به لیست دعوت می شوند، دم می زند. در این میان 
اما در نهایت تحلیل ها به سمت حمایت از افراد کمتر شناخته شده ولی نزدیک به 
گفتمان اصالح طلبی می رود. اتفاقی که طی آن فرم هایی با نام مخفف  [فام] تهیه 
شده و به دست متقاضیان شناخته نشده حضور در لیست برای پرشدن داده شد، 
مصاحبه هایی با متقاضیان انجام گرفت و تعهدهایی از آنان گرفته  شد تا در نهایت 
به مرحله بستن لیست برسد. همچنین برخی اعضای شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان خبر می دهند حدود 300 نفر از نامزدهای تایید صالحیت شــده در 
این مدت به ســتاد ائتالف اصالح طلبان مراجعه کرده اند که در نهایت بعد از چند 
مرحلــه پاالیش 70 نفر از آنها برای قرار گرفتن در لیســت اصالح طلبان انتخاب 
شــده اند که بر اساس معیارهایی امتیازدهی شــدند و ارزیابی اولیه از آنان صورت 
گرفت. در نهایت نیز آخرین جلسه برای انتخاب 30 نفر نهایی از میان این 70 نفر 
برگزار شــد. جلسه ای که قرار اســت از درون آن لیست انتخاباتی جبهه اصالحات 
برای انتخابات مجلس 94 بیرون بیاید. در این میان مشــخص نیست افرادی بدون 
سابقه روشن احتمالی سیاسی و جریانی تا چه اندازه میزان خطر و ریسک اینگونه 

لیست بستن را باال می برند.
آرمان با بیان اینکه »راســتگوها از آنچــه می پندارید نزدیکترند!« اضافه کرد: 
به نظر می رســد پایبند بودند به همان اســتراتژی ســال 92 و بازگشت به ائتالف 
نانوشــته ای که میان اصالح طلبان و اصولگرایان میانه رو به وجود آمد ممکن است 
راهکار مطمئن تری باشــد. به هر حال اصولگرایان معتدل اما شناسنامه داری مانند 
علی مطهری امکان لغزش و عدول از تعهدات ندارند در مقابل کســانی که ممکن 
است هم گمنام تر بوده و هم بر اثر شتابزدگی به خوبی محک و ارزیابی نشده باشند. 
به هر حال تجربه گذشته همیشه پیش روی جبهه اصالحات است و همچنین خطر 

شیوع پدیده ناشناخته ها نیاز به توجه جدی دارد.

فراخوان
موضوع: سرمایه گذاری در زمین لیدو

شهرداری رامسر درنظر دارد در اجرای بند یک مصوبه شماره 262 شورای محترم اسالمی 
شهر رامسر نسبت به اجرای طرح سرمایه گذاری پالژ لیدو با شرایط ذیل اقدام نماید.

1- اجرای پروژه تفریحی، توریستی، تجاری برابر طرح مصوب
2- واگذاری زمین به مساحت 4 هکتار به برنده واقع در محوطه پالژ لیدو به همین منظور

3- متقاضیان می بایســت تمامی صفحات قرارداد را با درج کلمه قبول اســت ممهور و 
یا امضاء نمایند.

4- واجدین شــرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع از سایر شرایط و جزئیات 
تا مورخ 94/12/11 به شــهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 011-55250811 

تماس حاصل فرمائید.
5- متقاضیان می بایســت پنج درصد قیمت کارشناسی را به حساب سپرده شهرداری 

رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند.
6- درصورتی که برندگان اول- دوم- ســوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 

به ترتیب ضبط خواهد شد.
7- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 94/12/12 خواهد بود.
8- شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

نصرت اله کوزه گر- شهردار رامسر

نوبت دوم

نماینده آمریکا در سازمان 
مکانیســم  گفت:  متحد  ملل 
»بازگشت خودکار تحریم ها« در 
برجام، اهرم فشار  بر ایران در 
صورت گشایش نسبی اقتصادی 

است.
»سامانتا پاور« نماینده آمریکا در 
سازمان ملل متحد گفت: مکانیسم 
»بازگشــت خودکار تحریم ها« در 
برجــام، حق »وتــو«  را از اعضای 
دائم شورای امنیت، از جمله چین 
و روسیه برای جلوگیری از بازگشت 

تحریم ها سلب کرده است.
پــاور افــزود: اکنــون تمامی 
طرف های ذی نفع در توافق با ایران 
می توانند تحریم هــا علیه ایران را 

برگردانند.
ایــن  ادامــه گفــت:  وی در 
مکانیسم، اهرم فشاری ماندگار بر 
ایران، در زمانی است که این کشور 

تا انــدازه ای بر اثر رفع تحریم ها از 
اقتصادی  نســبی  امتیاز گشایش 

برخوردار می گردد.
به گــزارش فــارس، نماینده 
آمریکا در ســازمان ملــل اظهار 
داشت: واشــنگتن تهران را هنوز 
تهدیــد می داند. پــاور در ادعایی 
مضحک گفت: ایــران همچنان از 

تروریسم حمایت می کند.
مرکــز مطالعــات راهبردی و 
بین المللی در گزارشــی نوشــت: 
ایران از برداشته شدن تحریم ها پول 

زیادی کسب نمی کند.
در ادامه گزارش آمده اســت:  
پیش بینی می شد که پس از اجرایی 
شــدن برجام، صادرات نفتی ایران 
افزایــش خواهد یافت، اما در حال 
حاضر، قیمت های نفت و گاز کمتر 
از زمانی هستند که تحریم ها اعمال 

می شدند.

واشنگتن:

بازگشت پذیری تحریم ها اهرم فشار  بر ایران 
در صورت گشایش نسبی اقتصادی است

دانشگاه  نظرسنجی  نتایج 
که  می دهد  نشــان  مریلند 
دوره  در  ایران  مردم  اکثریت 
پســابرجام هم بــه آمریکا 

بی اعتماد هستند.
چنــدی پیــش و در دی  ماه 
گذشته، دانشــگاه مریلند آمریکا 
اقدام به برگزاری یک نظرسنجی 
برای ســنجش نظر افکار عمومی 
ایــران پیرامون مســائل مختلف 
منطقه ای و جهانی مانند مســئله 
هســته ای ایران، حمایت ایران از 
سوریه و شرایط داخلی ایران پس 

از برجام، کرد.
به گــزارش فــارس، پس از 
اجرای این نظرسنجی نشستی در 
اندیشــکده آمریکایی »ویلسون« 
برای بررسی نتایج نظرسنجی مورد 
نظر برگزار شــد.در ادامه گزارش 
مشروحی از نتایج این نظرسنجی 

را می خوانید:
 80 درصد مردم

 موافق نقش آفرینی ایران 
در سوریه

ایــن پژوهــش درباره  نتایج 

دیدگاه هــای مردم ایران نشــان 
می دهــد کــه مردم کشــورمان 
تحــوالت منطقه را با دقت باالیی 
رصد کــرده و از اقدامات ایران در 

سوریه حمایت می کنند.
نتایج ایــن تحقیق همچنین 
بیانگر آن است که مردم ایران به 
شدت به آمریکا بی اعتماد بوده و 
اقدامات آمریکا در سوریه را بیشتر 
در راســتای گسترش نفوذ خود و 
تامین منافع اسرائیل و عربستان 

سعودی در منطقه می دانند.
نتایج ایــن تحقیق بیانگر آن 
اســت که اکثر مردم کشــورمان 
از مقابله کــردن ایران با داعش و 
حمایت از دولت سوریه، طرفداری 
کــرده و حدود دو ســوم از مردم 
معتقدند که ایران باید افراد نظامی 
برای مقابله با داعش به ســوریه 

بفرستد.
به عنوان مثال، 72 درصد مردم 
کشورمان از اینکه ایران در سوریه با 
داعش مبارزه کند »بسیار« حمایت 
کرده و 15 درصد نیز »تا حدی« 

حمایت می کنند. 

نتایج نظرسنجی دانشگاه مریلند

مردم ایران در دوره پسابرجام
 به آمریکا بی اعتمادتر شده اند

در حالی که حدود 80 درصد 
از مردم ایران با نقشی که ایران در 
سوریه ایفا می کند و 60 درصد با 
نقشی که روسیه ایفا می کند موافق 
می باشــند، تنها 16 درصد مردم 
کشــورمان با نقشی که آمریکا در 

سوریه ایفا می کند موافقند. 
 برجام و مطالبات مردم

یکی دیگــر از موضوعاتی که 
تحقیــق دانشــگاه مریلند به آن 
پرداخته است میزان حمایت مردم 
از توافق هسته ای و درک مردم از 
مفاد آن می باشد. بنابر یافته های 
دانشــگاه مریلند آمریکا، اکثریت 
قریب به اتفاق مردم کشــورمان 
کما فی الســابق خواهان توســعه 
برنامه هسته ای کشورمان بوده و 
با افزایش آگاهی و کاهش توقعات 
آنها از توافق برجام، میزان حمایت 
مردمی از این توافق در حال تعدیل 

شدن می باشد.
ادعاها،  از  برخــی  برخــالف 
حمایت مردم ایران از توافق برجام 
به هیــچ وجه بــه معنی کاهش 
برنامه هســته ای  از  آنها  حمایت 
نبوده و  نتایــج تحقیقات متعدد 
بیانگر آن است که اکثریت قریب 
به اتفاق مردم ایران همواره توسعه 
برنامه هسته ای را برای کشورشان 

مهم ارزیابی کرده اند.
بر اساس تحقیق فعلی دانشگاه 
مریلند 93 درصد مردم کشورمان 
توسعه برنامه هســته ای را برای 
ایران مهم دانســته و 75 درصد 
مردم هدف ایران از توسعه برنامه 
هسته ای را صرفا اهداف صلح آمیز 
نظیر تولید برق و اســتفاده های 
که  تحقیقی  می داننــد.  دارویی 
دانشــگاه مریلند در مرداد ماه و 
پس از انعقاد توافق برجام، انجام 
داده بود نشــان مــی داد که 43 
»بسیار«  کشورمان  مردم  درصد 
با توافــق برجام موافق بودند، اما 
در حال حاضر درصد افرادی که 
با توافق برجام »بســیار« موافق 
می باشــند به 30 درصد کاهش 

پیدا کرده است.
 ایــن تحقیــق همچنیــن 
تصورات مردم نسبت به توافقنامه 
برجام را مورد ارزیابی قرار داده 
است. بر اساس نتایج این تحقیق 

حدود 40 درصد از مردم معتقدند 
در نتیجــه این توافــق تمامی 
تحریم های آمریکا علیه کشورمان 
در نهایت برطرف خواهند شــد. 
این میزان در مردادماه 60 درصد 

بوده است.
این تحقیق همچنین نشــان 
می دهــد که مردم ایران نســبت 
به این کــه آمریکا بــه تعهدات 
خــود در قالب برجــام عمل کند 
خوشــبین نبوده و میزان بدبینی 
آنهــا به آمریکا در حــال افزایش 
اســت؛ حدود 62 درصد از مردم 
اظهــار می کنند که»چندان« و یا 
»اصــال« اعتماد ندارند که آمریکا 
به وعده های خود در قالب برجام 
عمل کند. این میزان بی اعتمادی، 
در مردادماه امســال در سطح 42 

درصد بوده است.
همچنین حدود 59 درصد از 
مردم معتقدنــد که آمریکا تالش 
خواهد کرد تا مانــع از همکاری 
سایر کشــورها با ایران در زمینه 
هایی نظیر ســاخت نیروگاه های 
هسته ای مشترک شود. این میزان 
از بی اعتمــادی در مردادماه 47 

درصد بوده است.
 انتخابات

 و شرایط داخلی کشور
نتایج ایــن تحقیق بیانگر آن 
اســت که تصور اکثــر مردم )56 
درصد(  این است که آقای روحانی 
در »کاهش بیکاری« ناموفق بوده 

است.
همچنین اگر چــه در مرداد 
ماه، 57 درصــد مردم بر این باور 
بودند که وضعیت اقتصادی کشور 
در حال بهتر شــدن می باشد، در 
حال حاضر 47 درصد بر این باور 
بوده و درصد کسانی که وضعیت 
اقتصادی کشور را رو به بدتر شدن 
ارزیابی می کرده اند، از 29 درصد 
در مرداد ماه به 41 درصد افزایش 

یافته است.
تحقیقات دانشگاه مریلند نشان 
می دهد که درصد باالیی از مردم 
کشورمان قصد دارند تا در انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی شرکت 
کنند و مهم تریــن مطالبه آنها از 
مجلس بعدی، ایجاد اشتغال و رفع 

مشکالت اقتصادی است.

کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
تاکید کرد: عربستان برای قربانی 
ایرانی حتی  زائر  شــدن صدها 

عذرخواهی هم نکرده است.
محمدجــواد ظریف وزیــر امور 
خارجه کشورمان در مؤسسه اگمونت 
وزارت  سیاسی  مطالعات  )مؤسســه 
خارجــه بلژیک( در حضــور ریندرز، 
وزیر امور خارجه بلژیک، رئیس هیئت 
امناء و مدیران کل مؤسسه اگمونت و 
همچنین تعدادی از محققان بلژیکی 
و سایر کشــورهای جهان سخنرانی 
کرد و به سؤاالت تعدادی از حاضرین 

پاسخ گفت.
ظریف در این نشست با بیان اینکه 
اروپا قدر توافق هسته ای بین ایران و 
کشورهای عضو شورای امنیت سازمان 
ملل و کشورهای اروپایی را می داند، 
اظهار داشت: توافق هسته ای یکی از 
موارد معدودی بود که دیپلماسی بر 

یک بحران فایق شد.
ظریف با اشاره به اینکه خشونت و 
افراط گرایی را نمی توان به یک کشور 
محدود کرد، اظهار داشت: اگر امروزه 
خشــونت و افراط گرایی در ســوریه، 
عراق، لیبی و افغانستان است، نمی توان 
گفت که این خشونت و افراط گرایی 
به این کشــورها محدود بــوده و به 

مناطق دیگر سرایت نمی کند. داعش 
و النصره را هم نمی توان به یک کشور 

محدود دانست.
وی تاکید کــرد: بودجه نظامی 
کشــورهای عضو شــورای همکاری 
خلیج فارس چند برابر بودجه نظامی 

ایران است.
وزیر امور خارجه با اشاره به حادثه 
منا و شهادت صدها تن از حجاج ایرانی 
تصریح کرد: حتی اگر بپذیریم که این 
حادثه در اثر غفلت عربستان رخ داده 
تاکنون عربســتان نه با خانواده های 
قربانیــان ابراز همــدردی کرده و نه 

عذرخواهی کرده است.
دیدار با نخست وزیر بلژیک

بــه گزارش فــارس، محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، که 
برای مذاکره با مقامات ارشد بلژیک و 
اتحادیه اروپا به بروکســل سفر کرده 
است، با »شارل میشل« نخست وزیر 

بلژیک رایزنی کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این 
دیدار با اشاره به 2 بار سفر وزیر خارجه 
بلژیک به ایران در دولت یازدهم تاکید 
کرد: 2 کشــور از ظرفیت های خوبی 
برای توسعه مناسبات فیمابین از جمله 
در زمینه انرژی و همکاری های صنعتی 

و فناوری برخوردارند.

ظریف در مؤسسه اگمونت:
عربستان برای قربانی شدن صدها زائر ایرانی

حتی عذرخواهی هم نکرده است

گفت: بی .بی.ســی از مردم ایران خواست در انتخابات خبرگان 
به لیست مشترک اصالح طلبان و کارگزاران و اعتدال رأی بدهند و 
جداً از رأی دادن به آقایان جنتی و یزدی و مصباح خودداری کنند.
گفتم: یعنی اصالح طلبان و کارگزاران و اعتدالیون مورد 
تائید دولت انگلیس هستند و آقایان جنتی و یزدی و مصباح، 

دشمنان انگلیس می باشند.
گفت: مگر غیر از این هم معنی می دهد؟ حاال باید دید مدعیان 
اصالحات و کارگزاران و اعتدال، علیه دولت انگلیس موضع می گیرند 

و از این اتهام برائت می جویند یا...؟
گفتم: یارو به دکتر گفت؛ یک هفته اســت که شب ها 
خواب می بینــم دارم در تیم فوتبال گرگ ها بازی می کنم. 
دکتر تعدادی قرص تجویز کرد و گفت؛ این قرص ها را بخور 
تا دیگــر از این خواب ها نبینی، یارو گفت؛ اجازه بدهید از 
فرداشب بخورم. دکتر با تعجب پرسید چرا؟!  و یارو گفت؛ 

آخه امشب فیناله!


