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مریضبرادر محسن از شما بعید بود!

حسین شریعتمداری

مسابقه مدیران فرهنگی
برای دلجویی از ضد انقالب

در حالی که مهدی خزعلی به دلیل تعطیلی قانونی غرفه اش در نمایشگاه کتاب، 
صفت »دریوزگی« را به وزیر ارشاد نسبت می دهد، عباس صالحی، معاون فرهنگی 

وزارت ارشاد، به منزل وی رفت تا از او دلجویی کند!
اما این نخســتین نمونه از این دســت رفتارهای مدیران فرهنگی دولت نیست 
و پیش از این هم مواردی از این دســت وجود داشــته است. سایت فردا در تحلیل 
ماجرای اخیر و تشــریح موارد پیشین نوشــت: ماجرا از گرفتن غرفه و حضور غیر 
قانونی انتشــارات وابسته به مهدی خزعلی در نمایشگاه کتاب و بسته شدن قانونی 
این غرفه به خاطر خوداظهاری دروغ در تعداد کتابهای چاپ شــده این انتشــارات 
شروع می شود که برخالف آیین نامه نمایشگاه بود. این اتفاق البته طبق معمول با 
فحاشــی و توهین های معمول وی به نظام و مسئولین همراه می شود. تا جایی که 
وی به وزیر ارشــاد صفت »دریوزگی« نســبت می دهد! اما در مقابل این اتفاق سید 
عباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد به جای دفاع از برخورد با متخلف و اهمیت 
ندادن به لمپن بازی های رسانه ای یک عنصر معاند، برای دلجویی به منزل او می رود! 
عذرخواهی می کند و قول جبران زیان مالی را نیز می دهد! صالحی البته برای فرار 
از انبوه سؤال ها ترجیح می دهد ژست معلم اخالق به خود بگیرد. پس از این اتفاق 
است که در مقابل بی ادبی های چنین فردی، وزیر ارشاد می گوید: »فحاشی به سران 
نظام، طبیعت مهدی خزعلی اســت!« تا مشخص شــود آزموده را آزمودن در مورد 

چنین جریانی همچنان خطاست!
پیش از این هم شــخص وزیر ارشــاد در تشییع ســیمین دانشور مزد چنین 
برخوردهایی را از محمود دولت آبادی با نشستن در کنار او گرفته بود که بی ادبانه و 
متبخترانه در صندلی کناری وزیر جمهوری اسالمی سیگار می کشید دود آن را به 

ریه های جناب وزیر حواله می کرد!
در نقطه دیگری از پایتخت محمدرضا شجریان که سابقه چند ساله اخیر وی در 
غلتیدن به دامان دشــمنان خارجی ایران و جوالن دادن در رسانه های ضد ایرانی و 
توهین های او به مردم و ارزش های ملی از یاد کسی نرفته به بازدید یک نمایشگاه نه 
چندان مشهور نقاشی در نیاوران می رود. تااینجای کار هم مشکلی وجود ندارد چرا 
که او با همان کراوات زرشگی همیشگی از حقوق شهروندی اش در سایه جمهوری 
اسالمی اســتفاده می کند. اما در کمال تعجب اینجا هم مدیر فرهنگسرای نیاوران 
آغوش باز می کند و با ذوق زدگی به استقبال کسی می رود که هر چند در موسیقی 
اسمی دارد اما این سالها بزرگترین بی مهری ها را به مردمش کرده است. جالب آنکه 
از شــدت ذوق زدگــی خبر این بازدید و تصاویرش نیــز از طریق روابط عمومی به 

رسانه ها ارسال می شود!
آن ســوی دیگر در سازمان سینمایی مشخص نیست چه در حال رخداد است 
تا جایی که برای اکران یک فیلم ســینمایی لبریز از ســیاه نمایی و توهین به مردم 
شورای صنفی نمایش به دروغ گویی روی می آورد و رسماً اعالم می کند فیلم اکران 
نخواهد شد اما دو روز بعد فیلم روی پرده سینماها می رود و از سوی رسانه ها عنوان 
»اکران قاچاقی« می یابد. جالب آنجاست که این فیلم حتی بدون انجام یک اصالحیه 
از مواردی که وزارت ارشاد طی این مدت به فیلم ساز اعالم کرده بود روی پرده سینما 
رفته است تا حجت اهلل ایوبی که زمزمه های تحرکاتش برای انتخابات مجلس به گوش 
می رسد، دل فیلم سازی را بدست بیاورد که همین فیلمش در جشنواره های ضد ایرانی 
خارجی تحویل گرفته شده است! خانم بنی اعتماد البته پیش از اینها در جشنواره 
فجر آقای ایوبی و بقیه مدیران را با جمله تاریخی خود مورد نوازش داده بود که »از 

مادر زاییده نشده کسی که جلوی فیلم مرا بگیرد!«
اینها تنها نمونه های کوچک اســت از آنچه این روزها در گوشه و کنار فرهنگ 
مملکــت رخ می دهــد. و گرنه کنار هم قرار دادن آنچه در این دو ســال بر فرهنگ 
گذشته اوضاع اسفبارتری را ترسیم خواهد کرد. از تدفین گروه زیرزمینی سگ های 
زرد در قطعه هنرمندان تا آلبوم خواننده زن و تئاترهای وهن آمیز و مجوز به کتابهای 
ضد دین و... گویا جریانی با نیم نگاهی به انتخابات پیش روی مجلس تالش دارد در 
سایه عدم تسلط وزیر بر مسائل فرهنگی و تساهل نهادهای نظارتی مسئول اوضاع 
فرهنگ را به دوران سیاه مهاجرانی و خاتمی بازگرداند اما قطعاً ادامه مسئله به این 

سادگی ها نخواهد بود.
جا دارد یک بار دیگر جمالت تاریخی و فراموش ناشدنی رهبر معظم انقالب به 
عنوان اولویت های نهادهای فرهنگی خطاب به شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست 
حجت االسالم حسن روحانی را با هم مرور کنیم و آن را با سیاست های فرهنگی دولت 
یازدهم مقایسه کنیم: »با توجه به جبهه بندی جدی میان هواداران فرهنگ انقالبی و 
اسالمی و معارضان عنود با انگیزه آن، شورایعالی انقالب فرهنگی باید با برخورد فعال 
و مبتکرانه با این جبهه بندی آشکار فرهنگی، دلبستگان فرهنگ دینی و انقالبی را در 
داخل و خارج کشور دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند.«

دنیس راس: توقع بیجا نداشته باشید
آمریکا نمی تواند از قدرت ایران بکاهد

در آستانه نشست کمپ دیوید مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا از اعراب خواست 
ســطح توقع خود را از این نشست برای کاســتن از نفوذ ایران در منطقه پایین بیاورند 
زیرا با توجه به جایگاه ایران،  دولت آمریکا نمی تواند گامی عملی در این خصوص بردارد.
»دنیس راس« در مصاحبه ای مطبوعاتی با اشاره به این که نشست کمپ دیوید در 
حالی برگزار می شود که شرایطی دشوار بر منطقه و روابط بین اعراب و آمریکا حاکم است، 
گفت: نگاه اعضای شورای همکاری خلیج فارس به نقش منطقه ای ایران با نگرش آمریکا 
تفاوت دارد، این در حالی است که آمریکا در آستانه امضای توافقنامه هسته ای با ایران قرار 
دارد و با امضای این توافقنامه تحریم های آمریکایی و بین المللی علیه تهران لغو می شود.

وی این تفاوت نگرش دو طرف را حول محور لغو تحریم های ایران دانست و افزود: 
برخالف اینکه کشورهای عربی چنین توافقی را به شرط این که مانع دستیابی ایران به 
سالح اتمی شود، رد نمی کنند، اما معتقدند که رفع تحریم ها سبب می شود توانمندی و 

نفوذ ایران در منطقه تقویت شود.
از دید دولت آمریکا یافتن مکانیزمی که مانع چنین اســتفاده ای از جانب ایران از 
فواید این توافق هسته ای شود، دشوار است و واشنگتن نمی تواند از نشست کمپ دیوید 

در این زمینه به اعراب راه حلی مطمئن و رضایت بخش ارایه کند.
مشاور سابق اوباما، دولت آمریکا را فاقد توان کافی برای مقابله با نفوذ ایران دانست 
و اذعان کرد: واشنگتن راهکارهایی منطقه ای برای مشکالت مهم تر پیشنهاد می کند اما 
قدرت عملی برای تأثیرگذاری ندارد زیرا در هیچ یک از این مشــکالت منطقه در چند 

سال گذشته حضور عملی نداشته است.
راس در پایان با این توصیه به اعراب و آمریکایی ها که ســطح انتظارات خود را از 
نشســت کمپ دیوید و نتایج احتمالی آن پایین بیاورند، تأکید کرد که موانعی حقیقی 
سر راه طرفین است، موانعی که با توجه به موضع مقتدرانه ایران و ناگزیری دولت آمریکا 
برای آرام کردن مقابله اش با تهران تا امضای توافق هسته ای، یافتن راهکار برای آنها را 

آسان نمی کند.
امکانات دانشگاه آزاد

دوباره هزینه انتخابات می شود؟
آیا پول دانشجویان دانشگاه آزاد مجدد برای نامزدهای انتخاباتی هزینه می شود؟

وبســایت فردا با طرح این پرسش نوشت: دانشــگاه آزاد اسالمی که در زمان مدیر 
اسبق عمال به حیاط خلوت یک گروه سیاسی تبدیل شده بود به نظر می رسید بعد از او 
دیگر شاهد استفاده ابزاری از این فضای علمی به نفع احزاب و جریانات سیاسی نباشیم.

امــا با روی کار آمدن دولــت یازدهم یکی از اولین اقدامات شــورای عالی انقالب 
فرهنگی متشکل از وزرای  روحانی بازگرداندن مدیریت این مجموعه به ریل سابق بود. 
این بار به جای عبداهلل جاسبی، حمید میرزاده سکان اداره این مجموعه عظیم را عهده دار 
شــد. میرزاده اما به جای یک گروه سیاســی پای یک جریان سیاسی را به دانشگاه آزاد 
و مناصب آن باز نمود. این کادرســازی کامال  هدفمند و برنامه ریزی شــده با هماهنگی 
کامل میرزاده، معاون فرهنگی دانشــگاه آزاد و بوسیله اداره کل تشکل های سیاسی این 
دانشــگاه با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی در 

سال جاری صورت پذیرفته است.
فردا می افزاید: همزمان با این تحرکات شاهد بخشنامه ا ی تحت عنوان »تسهیل فعالیت 
تشکل های اسالمی سیاسی دانشجویان« بودیم که از سوی رئیس دانشگاه آزاد به همه 
واحدها ابالغ شد. بخشنامه ای جنجالی که به نظر می رسد به دنبال محدود کردن بسیج 
دانشجویی آن هم در آستانه انتخابات مجلسین باشد. هر چند بسیج دانشجویی با اقدام 
به موقع خویش و نامه نگاری و شکایت از طریق مجاری قانونی موضع مناسبی در قبال 
این بخشنامه گرفت اما سوال اساسی اینجاست که مدیریت دانشگاه آزاد  با چه ادله ای 
به خود اجازه می دهدکه فعالیت تشکل های دانشجویی را با اعمال سلیقه محدود کند؟

257 مســئول بسیج دانشجویی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در نامه ای به دکتر 
میرزاده با بیان اینکه بســیج دانشجویی تاکنون هیچ توضیح وپاسخ منطقی درخصوص 
چرایی بخشنامه غیرقانونی دانشگاه آزاد برای محدودسازی بسیج دانشجویی دریافت نکرده 
است، اعالم کرده اند: »این در حالی است که مسئولین در حالی که در دوره مدیریت میرزاده 
تشــکل های مستقل دانشگاه با انواع سختگیری ها و عدم همراهی مواجه هستند، سرانه 
ده برابر شده فرهنگی دانشگاه در اختیار عناصر تابلودار انجمن تهران جهت کادرسازی 
انتخابات مجلسین قرار گرفته است. با وجود اینکه اتحادیه های دانشجویی سابق دانشگاه 
آزاد بدون فعالیت رها شده اند، تالش های فراوانی برای تشکیل اتحادیه چهارم با تخلفات 

گسترده قانونی صورت می گیرد.
برقراری ارتباط با کاندیداهای اصلی اصالح طلبان در انتخابات مجلس برای اعمال 
نفوذ در لیســت های انتخاباتی در دستور کار یکی از معاونت های دانشگاه آزاد و نهاد 

زیرمجموعه آن قرار گرفته است.
فردا نوشــت: گویی اطرافیان هاشمی رفسنجانی حافظه تاریخی خود را از دست 
داده اند و امروز دوباره به کســانی دل بســته اند که در برهه های حســاس همیشه در 
مقابل وی ایستاده اند، تجربه مقابله با رادیکال ها در دوران سازندگی و تقابل تندروها 
با دولت، انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری سال 84 به وضوح نشان می دهد 
که مجیزگویی های عده ای خاص اطراف هاشمی رفسنجانی بیش از آنکه ناشی از دل 

بستگی های فکری و عقیدتی به وی باشد تنها به دلیل نفوذ وی است.
یادآور می شود مهدی هاشــمی یکی از عناصری بود که از امکانات دانشگاه آزاد 

برای مصارف انتخاباتی و فراتر از آن فتنه انگیزی استفاده می کرد.
االخبار: کاخ سفید

از خشم رهبر ایران می ترسد
»کاخ سفید از خشم رهبر ایران می ترسد«. این تحلیل را روزنامه لبنانی االخبار 

منتشر کرده است.
سرکیس نعوم ضمن مالقات هایی که با برخی مقامات فعلی و سابق آمریکا داشته، 
در االخبار می نویســد: از یکی از مقامات سابق آمریکا که به طور جدی پیگیر اوضاع 
منطقه به خصوص ســوریه و لبنان و ایران بود و در این حوزه کار می کرد و در حال 
حاضر به عنوان پژوهشگر همچنان در این زمینه کار می کند، درباره پرونده هسته ای 
ایران پرسیدم، گفت: »مشکل در توافق نیست. من با توافق موافقم. اما ایرانی ها گمان 
می کنند که آمریکا اســت که به توافق نیاز دارد نه خودشان، یا این که فکر می کنند 
ما بیشــتر از آنها به این توافق نیاز داریم. برای همین در یک آن با زرنگی و ذکاوت و 

ماجراجویی و دشمنی برخورد می کنند.«
به گزارش دیپلماســی ایرانی، نعوم از قول مقام سابق آمریکایی نوشت: به همین 
دلیل جمهوریخواهان در آمریکا و به همراه آنها اســرائیل می ترسند، به ویژه که آنها 
می دانند که کاخ سفید اوباما از جمله وزارت امور خارجه تمام تالش خود را می کنند تا 
انتقادهای آنها را تلطیف کنند یا اعتراض ها را بی اثر کنند مبادا که رهبر ایران خشمگین 
شود. حتی در موضوع سوریه تالش می کند که ایران را عصبانی نکند به خصوص که 
به هر مناسبتی مذاکره کنندگان هسته ای ایران از جمله محمد جواد ظریف پایبندی 
خود را به مواضع همیشگی شــان در مورد آن چه در سوریه می گذرد و به خصوص از 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه بیان می کنند. برای همین جان کری، وزیر امور خارجه 
آمریکا گفت که ما آماده مذاکره با اسد هستیم یا به عبارت دیگر گفت که ما چاره ای 
جز مذاکره با او نداریم اما بعداً به دالیل روشن از این موضع خود عقب نشست. سوزان 
رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما نیز وقتی که از او درباره سوریه پرسیدند، 

گفت: »وضعیتش از لحاظ انسانی وحشتناک است.« چیزدیگری هم اضافه نکرد.
مقام سابق گفت: »حتی نتانیاهو حاضر بود بگوید: »من موافق توافق هسته ای با 
ایران هستم و اعتراضی به حفظ غنی سازی اورانیوم با غلظت کم توسط ایران ندارم.« 
اما به او توصیه کردند که این کار را نکند. برای همین دوباره تکرار کرد: »من با توافق 
موافقم اما بعد از آن چه به دســت می آید در حالی که بنا باشــد تحریم های ایران لغو 
شوند بدون این که هیچ تفاهمی با ایران بر سر قضایای مختلف منطقه ای به دست آید؟ 
چه خواهد شد اگر ایران به دخالت های خود در عراق و سوریه و لبنان ادامه دهد؟ باید 
با ایران در تمامی این زمینه ها صحبت کرد.« ببین، یک چارچوب توافقی سیاسی است 
که با ایران بر ســر آن توافق شده است. اما باید بعد از آن با ایران از مسائل منطقه ای 
گرفته تا جزئیات فنی گفت وگو کرد. اوباما می ترسد اگر توافق به دست نیاید، بحران 

اوج بگیرد و وضعیت اقتصادی آمریکا بدتر شود.
به گزارش االخبار مقام سابق آمریکایی که معرفی نشده در ادامه گفته است: »مشکل 
کاخ سفید سوء فهم یا عدم فهم بسیاری از امور جاری در منطقه است. ما در آمریکا فکر 
می کنیم که دنیا مثل ما فکر می کند و مثل ما نقشه می کشد، و قواعد و معیارهایی که 
به آن استناد می کند و براساس آن برای مواجهه با حوادث نقشه می کشد مشابه همان 
قواعد و معیارهای ما است. در حالی که این صحیح نیست. مثاًل عراق را در نظر بگیرید. 
عده ای این جا در آمریکامی گویند که حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق آدم دانایی است و 
دولت او شامل همه طیف های ملت عراق می شود. در حالی که این اراده ایران است که 
اجرا می شود. به هر حال شاید رئیس جمهور اوباما، حاال خودش به تنهایی یا همراهانش 
در کاخ سفید، احســاس نوعی مسئولیت و گناه نسبت به آن چه نیروهای آمریکایی در 
عراق مرتکب شدند، می کنند. برای همین نمی خواهد بار دیگر این اشتباهات تکرار شود.«

سرکیس نعوم همچنین می نویسد: بسیاری از ایرانی ها حتی ایرانیان مقیم خارج 
و آنها که میانه خوبی با جمهوری اسالمی ندارند، موافق ایران هسته ای هستند چون 
ایران را کشور مدرن و قدرتمند می دانند و خود را ملت با افتخاری می شمارند. ایرانی ها 
معتقدند از یک کشور شایسته و قابل اعتنا در خاورمیانه برخوردارند و به خود می بالند.

* از آقایان تیم مذاکره کننده هسته ای می خواهم از این همه امکانات و 
توانایی  هــای مادی و معنوی که با  رهبری رهبر معظم انقالب و مواضع 
محکم ســربازان شجاعشــان همچون فرماندهان دالور سپاه در اختیار 
دارند در پشــت میز مذاکره  نهایت استفاده را برده و خواسته های ملت 

را عملی سازند.
0916---6979

* خبر رئیس انرژی اتمی که یکی از اعضای تیم مذاکره کننده کشورمان 
اســت درباره دبه کردن آمریکا به توافق صورت گرفته، شاهد دیگری بر 
پیش بینی های رهبر معظم انقالب اســت. امــا بازی های موذیانه ای که 
آمریکایی ها عمدا در مذاکرات انجام می دهند به دلیل سیاســت غلطی 
است که اقتصاد داخل را به نتیجه مذاکرات گره زده است. این سیاست 
کسب و کار و رونق را تعطیل کرده و از این طریق نیز مردم و کشور دچار 
خســران می شوند. پس الزم است هم تیم مذاکره کننده تامل بیشتر در 
ادامه مذاکرات و اعتماد به آمریکایی ها داشته باشد و هم مسئول اجرایی 
کشور به نظرات دلسوزانه منتقدین در داخل دقت و توجه بیشتری نمایند 
تا هم مردم از نگرانی خارج شوند و هم دشمن مایوس شود. آنچه از رفتار 

آمریکایی ها پیداست امیدی برای توافق خوب باقی نمی گذارد.
محمودی

* به آقای ظریف وزیر خارجه کشــورمان عــرض می کنم بر فرض هم 
که توافق هســته ای صورت بگیرد باز آمریکا به بهانه های گوناگون ایران 
را تحت فشــار قرار خواهد داد. با این حمایت مردمی که نظام ما امروز 
از آن برخوردار اســت اگر توافق هم نشود اتفاق خاصی نمی افتد و باز ما 

پیروز میدان هستیم.
0912---9712

* آنچه که در قضیه هســته ای کشــور در حال وقوع است چیزی شبیه 
کاپیتوالســیون می باشــد. با آن ســابقه ای که از برخورد حضرت امام 
خمینی)ره( با کاپیتوالسیون از سال های ابتدای نهضت اسالمی و نظرات 

رهبر معظم انقالب داریم تکلیف همه ما در این مورد روشن است.
0912---2297

* آل سعود خبیث در یمن نشان داد که تفاوتی با تروریست های داعش 
ندارد.

0914---5615
* تمام قضیه حمله به یمن به خاطر این است که از به وجود آمدن ایران 
اسالمی دوم جلوگیری کنند. در حمله به ایران صدام را جلو انداختند و 
در مقابله با انقالب یمن، آل ســعود خبیث را مامور این کار کردند ولی 

به خواست الهی خاندان سعودی به سرنوشت صدام دچار خواهند شد.
0915---1136

* چرا دولتمردان ایران با عربستان برخوردی نمی کنند که دست از جنایت 
در یمن و کشــتار مردم مظلوم این کشور بردارد مشاهده این ظلم های 

دهشتناک قلب ما را آتش زده است.
0917---3912
* وقتی کفار بر باطل خود این قدر محکم ایستاده و بر چیزی که حقشان 
نیســت پای می فشارند چرا در کشور ما عده ای همیشه با بی اعتنایی به 

خواسته های بحق ملت، فقط به خواسته دشمن تمکین می کنند؟
0912---8744
* بــه تیم مذاکره کننده و دولت محترم عــرض می کنم مگر دنیا فقط 
آمریکاســت؟ مگر با تیم 1+5 گفت وگو صورت نمی گیرد؟ مگر برخی از 
آنها مثل چین به غول اقتصادی تبدیل نشده اند؟ چینی ها به جای نگاه 
به آمریکا، نگاهشــان را به داخل دوختند و روی پای خود ایستادند که 
امروز به اینجا رسیدند! در حالی که سرمایه های طبیعی که در کشور ما 

هست در آن کشور نیست!
وحیدی- گرمسار

* آیا تفســیر »با دوستان مروت« ضرب و شتم و دستگیری دانشجویان 
خواستار انتشار فکت شیت ایرانی در کنار مقبره حافظ بود؟

0939---4995
* اگر کار قوه قهریه اجتهاد نیســت کار قــوه مجریه هم نظریه پردازی 
نیست. پیشــنهاد می کنم قوه مجریه به جای نظریه پردازی های تنش زا 
و ایجاد بدبینی به نیروهای مســلح، به وظیفه ذاتی و اصلی خود یعنی 
ارتقای فرهنگ اسالمی، رفع مشکالت اقتصادی، مسکن، بیکاری جوانان، 

تورم و گرانی و... بپردازد.
0912---8361

* ماهواره هــا اســاس و بنیان خانواده ها را به خطر انداخته اســت. چرا 
مسئوالن کشور در این مورد احساس مسئولیت نمی کنند و کاری انجام 
نمی دهند، بلکه برخی به نوعی دیگران را هم به تسلیم در برابر شبیخون 

خانمان برانداز دشمن دعوت می کنند؟
0912---0218

* با تشــکر از چاپ پاورقی جدید با موضوع شناخت وهابیت در ستون 
نیمه پنهان می خواستم اگر برای روزنامه ممکن است صفحات بیشتری 

برای این موضوع اختصاص بدهید.
ترکاشوند
* بعضی از افراد متملق حداقل تاریخ را بخوانند تا بدانند شخص امیرکبیر 
نماد مبارزه با فساد، استکبار و فردی ساده زیست و مخالف تجمل گرایی بود.
1713---0915 و 1648---0915

* ســخنان رئیس ســازمان برنامــه و بودجه دولت یازدهــم در مورد 
اســتخدام تحصیل کرده ها درست از آب درنیامد. البته ممکن است فقط 

نورچشمی های خود را پذیرفته باشند.
0914---8886

* از مسئولین وزارت آموزش و پرورش مصرانه می خواهم با توجه به ایام 
رو به پایان ســال تحصیلی 94-93 با تصمیمات منسجم و دقیق برای 
پرکردن اوقات فراغت قریب به 4 ماهه دانش آموزان که حدود 40 میلیون 
جمعیت کشور را تشکیل می دهند تدبیر کنند. برنامه های با صبغه دینی 
تأثیرگذارتر و سدی در برابر هر نوع انحراف ناشی از بیکاری خواهد بود.
0938---6263

* چه لزومی داشت برای آمارگیری از حمل و نقل جاده ای کشور از نیروی 
خانم استفاده بکنند؟ غیرت بنده که راننده بیابان هستم قبول نمی کند 

خواهر هم وطنم را در کنار جاده در بیابان در این کار مشاهده بکنم.
0912---0218

* از مدیریت آســتان قدس رضوی می خواهیم فکری برای سقف سیار 
صحن های روباز اطراف حرم شریف امام رضا)ع( بکند. تا زائرین آن حضرت 

در تابستان و زمستان در آسایش باشند.
0912---3151
* درخواست فرهنگیان این است که رتبه بندی قبل از خرداد اجرا شود 

نه اول مهر.
0913---8890

* لطفاً در مورد ســرانجام استخدام ســازمان تأمین اجتماعی سال 93 
پی گیری کنید. ما در آزمون و مصاحبه و گزینش پذیرفته شدیم به همین 
علت از شغل خود استعفا کردیم. حاال یک دفعه با حذف امتیاز بومی ما 
را کنار گذاشــتند و یک سری افراد دیگر را جذب کردند. متأسفانه هیچ 

نهادی هم پاسخگو نیست؟
0933---3060

تسلیت به همکاران
با نهایت تأســف مطلع شدیم همکارانمان آقایان نعمت اهلل و محمد حسن 
شــهریاری در غم از دست دادن مادر گرامیشان سوگوارند. ضمن تسلیت به 

ایشان برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان بردباری آرزو داریم.
***

همچنین با خبر شدیم همکارمان آقای محمدرضا شعبانی خبرنگار کیهان 
در هندیجان پدر گرامی اش را از دست داده است. ضمن تسلیت به ایشان برای 

آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

هسته ای  مذاکرات  جدید  دور 
در راستای ادامه نگارش پیش نویس 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
از دیــروز در هتل کوبورگ وین از 
سر گرفته شــد. این مذاکرات در 
راستای کم کردن پرانتزها و توافق 

بر روی موارد اختالفی است.
دور جدید مذاکرات هســته ای به 
ریاست معاونان وزیر خارجه ایران و هلگا 
اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راستای 
ادامه نگارش پیش نویس برجام آغاز و روز 
جمعه نیز قرار اســت سایر اعضای 5+1 
در سطح معاونان و مدیران کل سیاسی 

در وین به مذاکرات بپیوندند.
مذاکرات وین در ادامه رایزنی  های 
اخیر در نیویورک در راســتای نگارش 
پیش نویس برجام است. شهر نیویورک 
در هفته های اخیر و در حاشیه کنفرانس 
بازنگری معاهده NPT در سال جاری 
میالدی )2015(، میزبــان دور جدید 
رایزنی های هسته ای در راستای تدوین 
پیش نویس برنامه جامع اقدام مشترک 

)برجام( بود.
 عراقچی: باید به راه حل های لوزان 

وفادار باشیم
سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم 
مذاکره کننده هسته ای ایران در بدو ورود 
به فرودگاه وین در گفت وگو با خبرنگار 

خبرگزاری صدا و سیما درباره این دور 
از مذاکرات در وین گفت: این ســومین 
دوری اســت که مــا کار روی نگارش 
پیش نویــس تفاهم یا توافــق نهایی را 

ادامه می دهیم.
وی افزود: این مذاکرات پیش تر در 

وین و نیویورک برگزار شده بود.
عراقچــی بــا بیــان اینکــه ما در 
نیویورک موفق شــدیم به نخســتین 
پیش نویس متن برسیم و االن کار روی 
این پیش نویس ادامه پیدا خواهد کرد، 
افزود: این پیش نویس براساس مفاهیم و 
راه حل هایی است که در لوزان به دست 
آمده و ما باید به این راه حل ها و مفاهیمی 
که در لوزان به دست آمده وفادار باشیم و 
تنها در همان چارچوب مذاکره خواهیم 
کرد و ســعی می کنیم که به یک متن 

مکتوب برسیم.
مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران 
در پاسخ به این سؤال که چند درصد از 
کار انجام شــده؟ گفت: خیلی نمی توان 
درصدی اعالم کرد، به هرحال ما اکنون 
متنی داریم که بخش نسبتا قابل توجهی 
از آن حتی درباره همه عباراتش توافق 
شــده، ولی یک بخش از آن هنوز مورد 

اختالف نظر است.
وی ادامه داد: در برخی از پارگراف ها 
یــک عبارت مورد اختالف اســت و در 
برخی از پارگراف ها یک جمله و بعضی 

از جاها کل عبارت مورد اختالف است، 
ولی یک بخش قابل توجهی االن به اتمام 

رسیده است.
 احتمال جمع بندی توافق

 پیش از دهم تیر ماه 
عضــو ارشــد تیــم مذاکره کننده 
هسته ای ایران در ادامه گفت: امیدواریم 
زودتر از دهم تیر ماه بتوانیم جمع بندی 

نهایی داشته باشیم.
افزود: عوامل مختلفی در  عراقچی 
داخل اتاق مذاکرات و خارج از آن هست 
که می تواند مانع شــود، ما با همه این 
عوامل همزمان در حال مقابله هستیم 
و مذاکرات را پیگیری می کنیم. بســیار 
امیدوار هستیم حتی قبل از موعد مقرر 

هم به توافق برسیم.
به گزارش فارس، معاون وزیر خارجه 
در پاســخ به این ســؤال که آیا تدوین 
پیش نویــس با حضور همــه طرفین و 
یا بخشــی از مذاکره کننــدگان انجام 
می شــود؟ گفت: از طرف مقابل، خانم 
»هلگا اشمیت« معاون مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپــا به نمایندگی از 
دیگر کشــورها مذاکــره می کنند و در 

تماس دائم با بقیه هستند.
وی افزود: کارشناسان بقیه کشورها 
هم در جلســات حضور دارند و ایشان 
نیز در مشــورت مرتب با بقیه کشورها 
هستند. روزجمعه معاونان وزرای خارجه 

بقیه کشورها هم به این مذاکرات ملحق 
خواهند شــد و پس از آن یک جلســه 

جمعی خواهیم داشت.
عراقچی گفت: روز پنجشنبه مالقات 
دو جانبه ای با آمریکایی ها خواهیم داشت 
و یک قرار مالقات هم با هیئت چینی در 

همان روز خواهیم داشت.
 تالش برای دستیابی به متن واحد

معاون وزیر خارجه ایران با اشــاره 
به اینکه با هیئت روســیه حتما دیدار 
خواهیم داشــت، گفت: با کشــورهای 
اروپایی هم به صورت یک جا یا جداگانه 

دیدار می کنیم.
وی افزود: این فرصت خوبی است که 
با حضور معاونان وزاری خارجه و مدیران 
سیاســی کشــورهای 1+5 به صورت 
دوجانبــه و چندجانبه گفت وگوها را به 
پیش ببریم و بتوانیم اختالفاتی که در 
خصوص متن وجود دارد و داخل پرانتز 
قرار دارد را هر چه کمتر کنیم و زودتر 

به یک متن واحد برسیم.
روز گذشته)سه شنبه( رایزنی سید 
عباس عراقچــی و مجید تخت روانچی 
معاونان وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت 
معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در وین در دونوبت 

صبح و عصر برگزار شد.
در این دو نشست درباره نحوه ادامه 

کار برنامه ریزی و گفت وگو شد.

مذاكره در وین برای كم كردن پرانتزها

ســنا  مجلس  نمایندگان 
قطعنامــه ای را بــه تصویب 
رســاندند که خواستار آزادی 
3 تبعــه آمریکایی زندانی در 
ایران و کمک برای یافتن یک 

تبعه دیگر است.
به گزارش فارس، مجلس سنای 
آمریکا بامداد دیروز  قطعنامه ای که 
خواستار آزادی اتباع آمریکا زندانی 
در ایران است را با 90 رأی موافق و 
بدون رأی مخالف به تصویب رساند.
این قطعنامه که به ابتکار »جیمز 
ریش«، سناتور جمهوری خواه ایالت 
اوهایو تهیه شــده از مقامات ایران 
می  خواهد »سعید عابدینی«، »امیر 
حکمتی« و »جیسون رضائیان« را 
از زندان  آزاد و برای یافتن »رابرت 

لوینسن« همکاری کند.
»سعید عابدینی« در ایران به 
جرم ســازمان دهنده های محافل 
و  خانگی  کلیســای  زیرزمینــی 
فعالیت های فرقه ای تحت پوشش 
پرورشــگاه با رأی دادگاه از سال 
1391 به 8 ســال زندان محکوم 

شده است.
»امیر میرزایی حکمتی«، 28 
ساله، سال 1390 به جرم جاسوسی 
نهادهای  برای ســازمان ســیا و 
بازداشت شده و  اطالعاتی آمریکا 
بعد از اعتــراف در دادگاه انقالب 
اســالمی تهران به اعدام محکوم 
شده است. رسانه ها اسناد مربوط 

بــه همکاری های وی با ســازمان 
ســیا و دیدارهــای وی با مقامات 
آمریکایی در کشــور افغانستان را 
منتشــر کرده اند. وی اهل ایران و 
مقیم ایالت میشیگان آمریکا است.
شهروند  رضائیان«،  »جیسون 
دارای تابعیــت دو گانــه ایرانی ـ 
آمریکایی است که به گفته مراجع 
قضایــی در ایران تحت پوشــش 
خبرنگار واشنگتن پســت مشغول 
به کار بوده است. وی به جاسوسی 

متهم شده است.
»رابــرت لوینســون«، مأمور 
پیشین ســازمان ســیا است که 
مطابق ادعاها در اســفند ســال 
1385 در پوشش کارمند بازنشسته 
بخش مبارزه با جرائم سازمان  یافته 
پلیس فدرال آمریکا به جمع آوری 
اطالعات در ایران مشــغول بوده 
که ناپدید شــده اســت. مقامات 
آمریکایــی ادعا کرده اند وی ربوده 
ایران  رئیس جمهوری  است.  شده 
در گفت وگویی با شــبکه خبری 
ســی ان ان گفته ایران اطالعی از 

وی ندارد.   
 این در حالی است که به گفته 
مقامات رسمی کشور بیش از 70 
تن از اتبــاع ایران بــه بهانه های 
مختلف در زندان های آمریکا به سر 
می برند و تا کنون نیز تالشی برای 
رهایی آنها و یا انتقال این افراد به 

کشور نشده است. 

در سایه بی توجهی به 70 ایرانی در بند آمریکا

سنا قطعنامه ای برای آزادی3 آمریکایی در ایران
 تصویب كرد

رئیس ســتاد حقوق بشر قوه 
قضائیه  تاکید کرد باید ریل گذاری 

مذاکرات هسته ای عوض شود.
»محمد جــواد الریجانی« رئیس 
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و همچنین 
رئیس پژوهشــگاه دانش های بنیادی  
درباره ارزیابی خود از مذاکرات هسته ای 
صورت گرفته در لــوزان گفت: درباره 
این مذاکرات اوالً امیدوار هستم، ثانیاً 
»دغدغه« و »دلواپسی« جدی هم دارم.

الریجانــی افزود: یکــی از دالیل 
امیدواری من این است که آمریکا بطور 
وسیع و اعم و اوباما بطور اخص به توافق 
با ایران نیازمند هســتند. برای منافع 
ملی آمریکایی ها-چه جمهوری خواه و 
چه دموکرات-مهم است که با ایران به 
یک توافق برسند؛ زیرا تحریم های آنها 
برای به زانو درآوردن جمهوری اسالمی 
ایــران موفق نبود. جــو بایدن)معاون 
رئیس جمهور آمریکا( اخیراً گفته است 
این تحریم ها)تحریم های ایران( از لحاظ 
وسعت، حجم و شدت در تاریخ بی سابقه 
بوده است. به نظر من جو بایدن درست 
می گویــد، بنابراین اگر مــا در مقابل 

تحریم ها بایستیم و موفق شویم، فتح 
الفتوح کرده ایم.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر آقای 
اوباما در مصاحبه ای گفته است که این 
تحریم ها می خواست ماشین هسته ای 
ایران را ُکند کند ولی این کار را نکرده 
است. ایران در دوره ای 164 سانتریفیوژ 
داشــت ولی امروز بــا وجود تحریم ها 
19 هزار ســانتریفیوژ نصب شده دارد، 
به اضافه تعدادی که باید راه بیفتد و به 
این 19 هزار عدد اضافه شود. بنابراین 
هرچند ممکن است تحریم ها به اقتصاد 
ما صدمه زده باشــد ولــی به فناوری  
هسته ای کشــور صدمه نزد، بنابراین 
از نظــر آمریکا، چــه جمهوری خواه و 
چه دموکرات، تحریم ها ناکارآمد بوده 
است. بر این اســاس آمریکایی ها هم 
به توافقنامــه ای نیاز دارند که حداقل 
کارآمدتر از تحریم ها باشند اما »اوباما« 

بطور ویژه نیازمند توافق است.
رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه  
در ادامه گفــت: معنای تعطیلی فردو 
چیست؟ یعنی به ایران می گویند شما 
سرتان را بیرون بیاورید تا ما هر وقت 

الزم دیدیم سرتان را بزنیم، لذا گزینه 
نظامی همیشه می تواند کارآمدتر باشد. 
معنای تعطیلی فردو این است، وگرنه 

فردو چیز دیگری ندارد.
 فردو را بیرون گذاشتیم

 تا راحت تر باشند !
الریجانی با اشــاره به اینکه فردو 
یک تاسیســات غنی سازی یک درجه 
حفاظت  تر شــده  اســت، برای همین 
دموکرات هــا می گویند ما آن را از زیر 
زمین بیرون کشــیدیم، تصریح کرد: 
اتمی  بنابراین همه جای تاسیســات 
ایران روی زمین و در دســترس آنها 
بــوده و گزینه نظامــی علیه ایران نیز 
همیشه روی میز است و متاسفانه در 
مقاوله نامه هایی که دوستان ما بستند 
در هیچ جا اشاره نشده است که گزینه 
نظامی، نه تهدیــدش و نه خودش، از 
میز خارج شود. بنابراین برای من خیلی 
جالب است که آمریکایی ها می توانند 
گزینه نظامی را روی میز قرار دهند و از 
این طرف هم ما محل اصابت آن)فردو( 
را هم بیرون گذاشتیم تا راحت تر باشند!

وی در تشــریح علت دلواپســی 

و دغدغه خود نســبت بــه مذاکرات 
هسته ای نیز گفت: دومین مطلبی که 
می خواهم تشــریح کنم این است که 
من نسبت به مذاکرات، دغدغه جدی 
و دلواپســی دارم. حاال کلمه دلواپسی 
را با انگ هــای مختلف به کار می برند 
و نوعی صفت »بد« شــده است، ولی 
ما زبان فارســی را نباید خراب کنیم، 
دلواپسی کلمه قشنگی است و معانی 

پرظرفیتی دارد.
به گزارش تسنیم، رئیس پژوهشگاه 
دانش های بنیــادی در توضیح دالیل 
دلواپسی خود درباره مذاکرات هسته ای، 
گفــت: ما طرف مقابل مذاکراه خود را 
خــوب تعریف نکردیــم و ریل گذاری 
مذاکرات نقاط جدی آسیب پذیری دارد. 
اگر طرف مذاکره ما نهایت دشمنی را 
داشته باشد ولی ما مذاکره را به خوبی 
تعریف و ریل گــذاری را محکم کنیم، 
مانند جنگ می دانیم با چه کسی طرف 
هســتیم، جای پای ما سفت است و با 
آن مقابله می کنیم اما اگر جای پای ما 
شل باشد و طرف هم بسیار اهل خدعه 
باشد، به شدت صدمه پذیر خواهیم بود.

محمد جواد الریجانی:

ریل گذاری مذاكرات هسته ای باید عوض شود

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: یکی از فتنه گران فراری که به آمریکا پناهنده شده 
است در صفحه فیس بوک خود نوشته است؛ باید جلوی نفوذ 

ایران در منطقه گرفته شود تا حکومت دینی تکثیر نشود.
گفت: ولی حاال که شده است، چه می گویند؟

گفتم: نوشته اســت؛ قدرت یابی ایران، گروهها و احزاب 
سکوالر و لیبرال را در کشورهای منطقه از رونق انداخته است.
گفت: خب! از سکوالریســم و لیبرالیسم و در یک کلمه از خیانت 
به مردم دست بردارند تا پیشرفت و نفوذ ایران بازار آنها را کساد نکند. 

چرا از نفوذ و پیشرفت ایران اسالمی عصبانی هستند.
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو نصفه شــب به رادیو زنگ زد و 
گفت؛ به این گوینده تان بگوئید یواش تر صحبت کند، مریض  ما 

تازه خوابش برده، بیدار می شود!

آقای محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
مصاحبه با شبکه تلویزیونی »المیادین« گفته است »سالح های 
ما برای دفاع از عربستان، قطر، امارات و همه جهان اسالم است. 
من اطمینان دارم اگر کسی به مرزهای عربستان تعرض کند، ما 

از ملت این کشور دفاع می کنیم«!
درباره اظهارات عجیب و  تأســف آور آقای محسن رضایی 

گفتنی است؛
1- اظهارنظر دبیر مجمع تشخیص مصلحت  نظام در حالی 
است که رژیم دست نشانده آل سعود عالوه بر خیانت های فراوانی 
که در طول حیات ننگین خود نســبت به اســالم و ملت های 
مسلمان مرتکب شــده است، این روزها با قتل عام وحشیانه 
مردم مظلوم یمن و به خاک و خون کشــیدن زنان و کودکان 
مسلمان و بی پناه، روی تمام جنایتکاران تاریخ را سفید کرده 
است. آیا جناب رضایی این جنایات هولناک و ضدبشری رژیم  
آل سعود را انکار می کند؟ اگر پاسخ منفی است- که نمی تواند 
مثبت باشد- ایشان با چه انگیزه ای و از کدام جایگاه انسانی 
و اسالمی - قانونی  پیشکش!- از این جنایات بی شرمانه دفاع 
می کند؟! تا آنجا که می گوید »ســالح های مــا برای دفاع از 
عربستان است«! ایشــان به عنوان یک مسلمان و بر اساس 
آموزه های اسالمی، حق حمایت شخصی از جرثومه های فساد 
و تباهی آل سعود را هم ندارد، چه رسد به آن که از جانب نظام 
اسالمی و ملت مسلمان ایران، سخن بگوید  و بی آن که متوجه 
باشد از عزت و شرف مثال زدنی ایران اسالمی برای حمایت از 

جنایتکاران وحشی آل سعود مایه بگذارد!
2- دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام می گوید

»من اطمینان دارم اگر کســی به مرزهای عربســتان تعرض 
کند، ما از ملت این کشور دفاع می کنیم«! که باید پرسید آیا 
از نظر جنابعالی مردم مظلوم یمن که طی دهها روز و شــب 
گذشته زیر بمباران بی وقفه جنگنده های آل سعود قرار دارند 
و همه روزه، انبوهی از آنان به خاک و خون کشیده می شوند،

»ملت مســلمان« نیستند؟! اگر هستند- که هستند- چرا در 
مصاحبه اخیر خود حتی یک کلمه به حمایت از آنان ســخن 
نگفته اید؟ و مثال؛ نفرموده اید که » من اطمینان دارم اگر کسی 
به مرزهای یمن تعرض کند، ما از ملت این کشور دفاع می کنیم«!

باید پرسید آقای محسن رضایی در آل سعود غیر از جنایت 
و خیانت و قتل عام مسلمانان بی پناه چه ویژگی  درخور تحسین! 
و تقدیــری! دیده اند که حمایت از آنــان را در صورت تعرض 
دیگران، وظیفه ایران اسالمی! می داند؟!  و در ملت یمن غیر از 
مظلومیت، اسالمخواهی و استقالل طلبی چه دیده اند که زبان 
ایشان در مصاحبه یاد شده کمترین گردشی به حمایت از آنان 

نداشته است؟!
3- یک بار دیگر در این اظهارنظر دقت کنید »من اطمینان 
دارم اگر کسی به مرزهای عربستان تعرض کند، ما از ملت این 
کشــور دفاع می کنیم«! خب! امروزه بعد از حمالت وحشیانه 
آل سعود به یمن، مردم این کشور مسلمان به عنوان حق قانونی 
و شــرعی  خود، در پی پاسخ به حمالت رژیم سعودی هستند 
و برای این منظور، حمله به مرزهای عربســتان را وظیفه خود 
می دانند که در مواردی هر چند کم دامنه به این اقدام دســت 
زده اند و با عبور از مرزهای جنوبی عربســتان به چند  پایگاه 
نظامی آل سعود حمله کرده اند. حاال باید از آقای محسن رضایی 
پرسید، آیا مطابق دستورالعمل جنابعالی، اکنون وظیفه جمهوری 
اسالمی آن است که به جنگ انصاراهلل یمن برود! و براساس نظر 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت از مرزهای عربستان در مقابل 
حمالت آنان دفاع کند؟! آقای رضایی! خودتان قضاوت بفرمائید؛ 

می دانید چه می گوئید؟!
4- بعد از اظهارات آقای محســن رضایــی، تعدادی از 
سایت های وابســته به اصحاب فتنه و مدعیان اصالحات که 
برخی از آنان ســابقه سیاهی از خیانت در کارنامه خود دارند، 
دست به توجیه مسخره ای زده و نوشته اند منظور آقای رضایی 
دفاع از ملت عربســتان بوده اســت! که باید گفت؛ اگر رژیم 
روسیاه آل ســعود را یک رژیم مردمی! تلقی می کنید که چه 
عرض کنیم؟!... و اگر این رژیم قرون وســطایی را مانند همه 
انسان های آزاداندیش، رژیمی خونریز، جنایتکار و خیانت پیشه 
می دانید که الزمه حمایت و دفاع از ملت عربســتان، مقابله با 
رژیم  حاکم بر این کشور است و از کجای اظهارات آقای رضایی 
برمی آید که منظور ایشان مقابله با آل سعود باشد؟! آقای رضایی 
می گوید از مرزهای عربستان در مقابل هر گونه تعرضی دفاع 
می کنیم و دفاع از مرزهای یک کشور در حالی که اوال؛ یک رژیم

قرون وســطایی بر آن حاکمیت دارد و ثانیا؛ هیچ اشاره ای به 
نامشروع بودن آن رژیم نمی شود! معنا و مفهومی غیر از دفاع 

و حمایت از رژیم حاکم بر آن کشور ندارد.
5- باید از آقای رضایی پرسید؛ مرزهای عربستان از سوی 
کدام کشور مورد تهدید قرار گرفته است که ایشان برای دفاع 
از آن احســاس وظیفه و تکلیف کرده اســت؟! آیا وابستگی 
عربستان به آمریکا و اسرائیل، آنهم در حد »دست نشاندگی« 
قابل انکار است؟ پس، به یقین آقای رضایی نگران حمله آمریکا 
و اسرائیل به مرزهای عربستان نبوده است. کشورهای عربی 
منطقــه نظیر امارات و اردن و قطر و مصــر و... هم که وامدار 
دالرهای بادآورده آل سعود هستند و نه فقط کمترین تهدیدی 
از جانب این کشورها متوجه مرزهای عربستان نیست، بلکه در 
بسیاری از جنایات رژیم سعودی حضور فعال دارند که مشارکت 
در حمله وحشیانه به یمن، تازه ترین  نمونه آن است. بنابراین به 
وضوح می توان نتیجه گرفت که مرزهای عربستان از سوی هیچ 
کشوری غیر از انصاراهلل مظلوم یمن مورد تهدید نیست. اکنون 
باید خطاب به دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت گفت؛ آیا 
منظور شــما در تاکید بر دفاع از مرزهای عربستان،  در مقابل 
تعرض دیگران، مقابله نظامی ایران با یمن است؟! به یقین چنین 
منظوری نداشته اید ولی اظهارات شما مخصوصا در شرایط کنونی

غیر ازاین مفهوم و مصداقی نمی تواند داشته باشد.
و اما از ســوی دیگر، آمریکا، انگلیس، فرانســه و رژیم 
صهیونیستی ضمن حمایت کامل و همه جانبه از حمله وحشیانه 
آل ســعود به یمن، تاکید کرده اند که در مقابل تهدید مرزهای 
عربستان از سوی انصاراهلل، بی تفاوت نمی مانند و به دفاع از رژیم 
آل سعود برمی خیزند... خب... جناب آقای رضایی، آیا اظهارات 
جنابعالی به مفهوم آن اســت که در صورت تهدید مرزهای 
عربستان از سوی انصاراهلل و ملت مظلوم و به خون غلتیده یمن، 
ایران اسالمی باید- و وظیفه دارد- در کنار آمریکا و اسرائیل و 
انگلیس و فرانسه به مقابله با ملت و دولت قانونی یمن برخیزد؟! 
اگر چنین منظوری ندارید- که می دانیم ندارید- چرا نسنجیده 

سخن می گوئید؟! 
6- بدیهی است که آنچه در این وجیزه آمده - و متأسفانه از 
اظهارات اخیر آقای محسن رضایی استنباط می شود - با توجه به 
شخصیت انقالبی ایشان و سوابق درخشانی که از ایثار و فداکاری 
وی در کارنامه دفاع مقدس ثبت و ضبط است، نمی تواند قابل قبول 
و باورکردنی باشد و یا خدای نخواسته از سوءنیتی حکایت کند. 
ولی باید گفت بی دقتی برادر محسن در اظهارات یاد شده و آثار 

سوء آن به شدت درخور مالمت و بایسته اصالح است.


