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سياست

وطن امروز شماره 1494

دولت
در سفر بیرجند و با اشاره به آمار بانک مرکزی
درباره رشد اقتصادی کشور ابراز شد

تبریک روحانی به مردم

حجتاالسالم حس��ن روحانی دیروز در جریان
سفر استانی خود به بیرجند در ورزشگاه آزادی این
شهر با بیان اینکه باید در مسائل جزئی اختالفات را
کنار بگذاریم زیرا همه اهل یک کش��ور ،یک قانون
اساس��ی ،یک رهبر ،یک وحدت و یک انسجام بوده
و به آن پایبند هستیم ،تصریح کرد :باید مسائل ریز
را کنار گذاشت چون همه زیر یک پرچم و زیر یک
خیمه به نام پرچم جمهوری اس�لامی ایران زندگی
میکنیم .به گزارش فارس ،روحانی افزود :این جناح
یا آن جناح ،چپ یا راست ،این مذهب یا آن مذهب
و از این قبیل مسائل مهم نیست و همه افتخارمان
این است که مسلمان و ایرانی هستیم .رئیسجمهور
گفت :همه باید با یکدیگر وحدت ،اتحاد ،یکپارچگی
و اخوت داش��ته باش��یم و اگر یک نفر ،گروه ،فرد و
قش��ری؛  10یا  15س��ال قبل مش��کلی را به وجود
آوردهان��د اکنون لکههای س��یاه را نگذارید چرا که
همانطور که آفتاب لکههای س��یاه را سفید میکند
بگذارید آفتاب ایران زمین و برادری و اخوت ،لکههای
سیاه را بزداید .همیشه به سیاهی آن اشاره نکنید و
به سفیدی اسالم توجه کنید .رئیسجمهور با اشاره
به توطئه نفتی دش��منان تصریح کرد :قیمت نفت
نمیتواند به شکل فعلی باقی بماند و قطعا باال میرود.
روحانی ادامه داد :مل��ت ما در همه صحنهها پیروز
اس��ت و با وحدت و پکپارچگی میتوان توطئهها را
پشت س��ر گذاشت .دکتر روحانی در بخش دیگری
از س��خنان خود رک��ود را یک��ی از معضالت بزرگ
کشور دانست و گفت :در سالهای گذشته به تعبیر
اقتصاددانان رشد منفی داشتیم ،بدین معنا که نه تنها
رشد به جلو نداشتیم ،بلکه به عقب پسرفت داشتیم.
رئیسجمهوری افزود :در  3ماه اول س��ال  ۱۳۹۳با
محاسبات بانک مرکزی توانستیم نسبت به  3ماه اول
سال  ۹۲از رشد و حرکت به جلو برخوردار باشیم و
رشد  3ماه اول سال باالی  ۴درصد بود ،در حالی که
در  ۲س��ال گذشته یعنی سال  ۹۱و  ۹۲رشد منفی
داشتیم .دکتر روحانی خاطرنشان کرد :در  3ماه اول
س��ال  ۹۳کشور دارای رش��د بوده و این در واقع به
معنای عبور از رکود است .این آغاز رونق ،شکوفایی
و حرک��ت به جلو بود و امروز با افتخار اعالم میکنم
براساس آخرین آمار بانک مرکزی در  3ماه دوم نیز از
رشد مثبت برخوردار بودیم .رئیسجمهوری تصریح
کرد :امسال بعد از 2سال که کشور دارای رشد منفی
بود ،اولین سالی اس��ت که رشد مثبت داریم و این
به معنای آغاز رونق اقتصادی در ایران اس��ت .دکتر
روحانی گفت :بهخاطر آغاز ماه ربیعالمولود و هجرت
پیامبر اسالم(ص) و نیز بهخاطر رشد اقتصادی مثبت
 6ماه اول به ملت بزرگ ایران تبریک میگویم.

حصر سران فتنه قانونی است

حجتاالسالم س��یدرضا اکرمی ،رئیس شورای
فرهنگی نهاد ریاس��تجمهوری درباره حصر سران
فتن��ه اظهار کرد :من در این مس��اله  2چیز را حکم
و قولالفصل میدانم .به عقیده من قانون و س��خنان
مقام معظم رهبری برای من معیار بوده و هست .وی
اضافه کرد :وقتی ش��ورای امنیت ملی بعد از بررسی
الزم به جمعبندی «حصر س��ران فتنه» رسیدهاند و
رهبری هم بر آن «صحه» گذاش��تند نباید حرفی و
انقلتی وجود داش��ته باشد .رئیس شورای فرهنگی
نهاد ریاس��تجمهوری در گفتوگو ب��ا راه دانا افزود:
در این قضیه دوط��رف وجود دارد .اگر بخواهیم این
ماجرا حلوفصل شود ،نباید یکطرفه تصمیم گرفت.
آن طرفی که این ماجرا را بهوجود آوردند و س��کوت
کردند باید عذرخواهی کرده و تجدیدنظر کنند و رهبر
معظم انقالب نس��بت به اینکه دشمن به ما طمع و
امید داشته باشد بشدت ناراحتند و میفرمایند که باید
دشمن را از خودتان مایوس کنید .وی با بیان اینکه
«دش��من دشمن است» ،گفت :باید عامالن حوادث
سال  88در مواضع خود تجدید نظر کنند تا در طرف
مقابل هم تغییری حاصل ش��ود و آن وقت است که
میتوان از حل شدن این مساله حرف زد.
دانشگاه

دانشگاه آزاد نیازمند
بازنگری اساسی در شیوه مدیریت

رئی��س نهاد نمایندگی مق��ام معظم رهبری در
دانش��گاهها در پاسخ به این سوال که روش دولت را
در معرفی برخی رؤسای دانشگاهها چطور میبینید؟
اظهار داش��ت :یکی از خطوط قرمز در ش��ورایعالی
انقالب فرهنگی در تایید رؤس��ای دانشگاهها مساله
فتنه و نقش داشتن در فتنه است .اگر افرادی در فتنه
سال  88سهم داشتند و بعد از آن هم اظهار ندامت
نکردهاند و درصدد جبران بر نیامدهاند نباید بر کرسی
ریاست دانشگاه تکیه بزنند .خط قرمز دیگر تعهد و
دلبس��تگی افراد به ارزشهای اسالمی و همچنین
نظام است؛ دانشگاهها امانتی هستند که مردمی که
ب��رای ایجاد این نظام خون دادهاند و از تمام امکانات
خویش برای حف��ظ آن هزینه کردهاند این امانت را
به ما س��پردهاند و ما حق نداریم مدیریت این مراکز
حساس را به کسانی که دلبستگی به ارزشهای مورد
احترام این مردم یا نس��بت به نظام ندارند بسپاریم.
البته سطح علمی و توان مدیریتی رؤسای پیشنهادی
نی��ز مورد توجه قرار میگیرد و اگر در س��طح قابل
قبولی نباشد ممکن است مورد مخالفت قرار گیرد.
ب��ه گ��زارش مرکز ارتباط��ات و اطالعرس��انی نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاهها (ماوا)،
حجتاالس�لام محمدیان درباره دانشگاه آزاد گفت:
دانشگاه آزاد نیازمند یک بازنگری اساسی است و باید
شیوه مدیریت در این دانشگاه تغییر کند و مدیریت
علمی بر آن حاکم شود .این دانشگاه بههیچ شخص یا
فامیلی اختصاص نداشته و وقف آن نیز درست نبوده
و نباید تبدیل به حیاطخلوت جریانات خاصی شود.
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اوباما در گفتوگو با «سیانان» با اشاره به توقف برنامه هستهای ایران پس از توافق ژنو:

سازمانهای اطالعاتی اسرائیل میدانند

گروه سیاسی :از ابتدای مذاکرات هستهای تا کنون همواره

دیدگاههای مختلفی درباره اهداف پنهان آمریکاییها از

مذاکره با ایران مطرح ش�ده اس�ت اما به نظر میرسد به

مرور این دیدگاهها حول یک تحلیل جمع میشوند و این

تحلیل جز این نیست که آمریکاییها از تحریمها ناامید

شدهاند و اکنون تنها امید آنان به مذاکره و برقراری رابطه

اس�ت .به گ�زارش «وطن امروز» مقامات رس�می آمریکا
تاکنون از بی�ان صریح این موضوع ،امتن�اع کردهاند اما
در البهالی اظهارات آنها میتوان این واقعیت را استنباط

کرد .گفتوگوی روز یکشنبه اوباما با سیانان نیز از جمله
مواردی اس�ت که می ت�وان از آن ناکارآمدی تحریمها و

اعتقاد کاخ سفید به جایگزینی آن با رابطه را متوجه شد.

با این حال اما نکته مهم در گفتوگوی اوباما با سیانان،

این نکته بود که او مذاکرات را عامل توقف برنامه هستهای

ایران دانست و گفت که سازمانهای اطالعاتی اسرائیل نیز
این واقعیت را میدانند.

***

توگو
ب��ه گزارش «وطن ام��روز» ،اوبام��ا در این گف 
نزدیک ش��دن آمریکا به توافق هستهای با ایران و در کل
توگوهای هستهای را یک موفقیت برای دیپلماسی
گف 
کش��ورش عنوان کرده است .تایمز اس��رائیل در این باره
نوش��ته است :اوباما در گفتوگوی اخیر خود با سیانان
گفته اس��ت :با وجود اینکه نتانیاهو همواره از واشنگتن
توگوهای هس��تهای با ایران را
انتقاد میکند که چرا گف 
به راه انداخته است ،س��ازمانهای اطالعاتی اسرائیل به
خوبی میدانند ایران در طول مدت گفتوگوها– برخالف
س��الهای پیش از آن -پیش��رفت و توسعهای در برنامه
هستهایاش نداشته است .براساس این گزارش ،نتانیاهو
همواره به قدرتهای جهانی و به خصوص آمریکا خرده
گرفته است که هم قبل از رسیدن به توافق ژنو و هم بعد
از آن بیش از حد شرایط خود را با ایران تطبیق دادهاند .او
هشدار داده گفتوگوها باید در نهایت به از بین رفتن کامل
برنامه هستهای ایران منجر شود .با این حال اوباما در این

توگو از دیپلماسی آمریکا در قبال ایران دفاع و بیان
گف 
کرده است تالشهایی که به رهبری آمریکا برای رسیدن
به راهحل برای برنامه هستهای ایران در پیش گرفته شده،
نمونه موفقیتآمیزی برای مبارزات دیپلماتیک بوده است.
اوباما تصریح کرده اس��ت :به مثال ایران توجه کنید .در
طول یک سال و نیم گذشته که ما گفتوگوها با ایران را
آغاز کردهایم ،اولین مرتبه در طول یک دهه گذشته بود
که مشاهده کردیم ایران برنامهها و فعالیتهای هستهای
خود را توسعه نداد .اوباما عنوان کرد :توقف در پیشرفت
برنامه هس��تهای ایران نهتنها توسط سازمان بینالمللی
انرژی اتمی و سازمان ملل تایید شد ،بلکه خود ما و حتی
کسانی که از ما انتقاد میکردند مانند دولت نتانیاهو در
اس��رائیل و همچنین سازمانهای اطالعاتی اسرائیل نیز
بهخوب��ی این نکت��ه را میدانند که ای��ران در طول یک
سال و نیم گذشته پیشرفتی در برنامههای هستهایاش
نداش��ته اس��ت و این یک پیروزی دیپلماتیک است .به
نوشته تایمز اسرائیل ،این گفته اوباما توسط گزارشهای
سازمان بینالمللی انرژی اتمی نیز تایید میشود .گزارشی

که هفته پیش از این سازمان درز پیدا کرد ،نشان میدهد
ایران به توافق اولیه هستهای که سال گذشته میالدی با
کشورهای عضو گروه  5+1منعقد کرده پایبند بوده است.
س��ندی که روز جمعه گذشته توس��ط رویترز از آژانس
بینالمللی انرژی اتمی منتشر شد ،نشان میدهد تهران
هیچ فعالیت غنیسازی اورانیوم باالتر از  5درصد نداشته
و هیچ توسعه دیگری در فعالیتهای هستهایاش نداشته
اس��ت .این توقف در توسعه برنامهها ،شامل  2تاسیسات
هستهای و رآکتور آب سنگین اراک بوده است که تا پیش
از این به سرعت مراحل تکمیل خود را طی میکرد .این
برای اولینبار است که اوباما به دانستههای سازمانهای
اطالعاتی غرب و بویژه رژیم صهیونیستی اتکا میکند تا
به همپیمان خود خاطرنشان کند او نیز بهخوبی میداند
توسعه فعالیتهای هستهای ایران در طول این مدت به
حالت تعلیق درآمده است .با این حال همیشه در روزهای
پایانی تعیین شده برای رسیدن به توافق نهایی ،این رژیم
صهیونیس��تی و نخستوزیر آن اس��ت که با فضاسازی
رسانهای و فشار آوردن به کشورهای اروپایی به خصوص

فرانسه ،سعی در القای این مساله دارند که گفتوگوهای
هستهای باید به از بین رفتن کامل فعالیتهای هستهای
ایران منجر شود.
■■مدل کوبا
اما اوباما در ادامه صحبتهایش راجع به برقراری رابطه
دیپلماتیک با ایران و همچنین گفتوگوهای هس��تهای
ناگهان به مورد جالب دیگری نیز اش��اره کرده اس��ت .به
گزارش س��یانان ،او به ماج��رای ایجاد رابطه با کوبا بعد
از  50س��ال اشاره و تصریح کرده است« :در ادامه باید به
کوبا اشاره کنم .کوبا به ما مثالی در این زمینه ارائه میکند
که نشان میدهد میتوانیم به صورت دیگری نیز با قضایا
برخورد کنیم .برای مدت  50سال ما تالش کردیم رژیم
این کشور را از طریق منزوی کردن آن سرنگون کنیم .این
برنامه اجرایی نشد و کار نکرد .اگر ما درگیر با موضوع شویم
این فرصت را داریم تا در اتفاقات این کشور در زمانی که
تغییرات نسلی در آن ایجاد میشود ،تاثیرگذار باشیم .من
فکر میکنم ما باید این فرصت را غنیمت بشماریم و من
قصد دارم همین کار را انجام دهم ».البته پیش از این جان
کری نیز به قصد اصلی ایاالت متحده در نزدیک شدن به
کوبا و ایجاد رابطه دیپلماتیک بعد از  50سال اشاره کرده
بود .همانطور که اوباما اعتراف کرده است تحریمها علیه
کوبا بیفایده بوده اس��ت ،جان کری نیز تصریح کرده بود
تحریمها اثرگذاری نداش��ته و ما باید با حضور در کوبا بر
روند اتفاقات این کش��ور تاثیرگذار ب��وده و بعد به تدریج
اه��داف اصلی خود را پیش ببریم .این اظهارنظر ناگهانی
اوباما آن هم در میانه بحث ایران نش��ان می دهد مقامات
کاخ س��فید گویا کامال از تحریمها ناامید شدهاند و مدل
دیگری را برای اثرگذاری دنبال میکنند .البته این اظهارات
درحالی است که علی شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی
ایران  2روز پس از مصاحبه اوباما اعالم کرد ایران هرگز به
دنبال ایجاد رابطه با آمریکا نخواهد بود .شمخانی تصریح
کرد در صورت توافق هستهای هم رابطهای میان ایران و
آمریکا ایجاد نخواهد شد.

س قوه قضائیه هم شد
اظهارات ضدملی حامیان دولت درباره برنامه هستهای ،موجب اعتراض رئی 

انتقاد از همصدایی با دشمن

آیتاهللالریجانی :اگر دانش هستهای دستاوردی ندارد پس چرا غربیها به صورت همهجانبه در مقابل آن ایستادهاند
گروه سیاسی :یک هفته از نشست ضدملی دانشکده
ادبیات و علوم انس��انی دانش��گاه تهران که در آن به
بهانه بررس��ی روند برنامه هس��تهای کش��ور ،تمام
دس��تاوردهای کش��ور در این زمینه زیر سوال رفت،
میگ��ذرد اما همچنان واکنشهای مختلف نس��بت
به این همای��ش ادامه دارد .به گزارش «وطنامروز»،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،فعاالن سیاسی،
اس��اتید دانش��گاه و دیگر اقشار کش��ور در اظهارات
مختلفی تاکنون نسبت به مطالب مطرح شده در این
نشست که زیرس��اختهای هستهای کشور را نشانه
رفت انتقادات گس��تردهای کردهان��د .مطالب مطرح
ش��ده در این همایش تا حدی سخیف بود که برخی
فعاالن جریان اصالحطلب نیز نتوانستند نسبت به آن
س��کوت کنند و اظهارات ش��یرزاد و زیباکالم در آن
نشس��ت را مصداق دش��منی با روحانی دانستند .اما
در ادامه واکنشهای گسترده شخصیتهای مختلف
کشور نسبت به این نشست ضدامنیتی ،روز گذشته
آیتاهلل صادق آملیالریجانی ،رئیس قوه قضائیه نیز
نسبت به برخی اظهارات درباره برنامه هستهای کشور
انتقاد ک��رد و آن را مصداق همصدایی با دش��منان
خواند .رئیس قوه قضائی��ه به نکته قابل توجهی نیز
در این بین اش��اره و تاکید کرد :اگر دانش هستهای
دستاوردی برای ملت ایران ندارد پس چرا غربیها به
صورت همهجانبه در مقابل دستیابی ما به این دانش
ایس��تادهاند؟ به گزارش روابط عموم��ی قوهقضائیه،
آیتاهلل آملیالریجانی در جلسه دیروز مسؤوالن عالی
قضایی به حق طبیعی و مسلم ایران برای دستیابی به
انرژی هستهای اشاره کرد و با تأکید مجدد بر اینکه
م��ردم ایران به هیچوجه از حقوق خود در این زمینه
عقبنشینی نخواهند کرد ،گفت :متأسفانه برخی از
گروه سیاسی :محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه
کش��ورمان طی نامههای جداگان��های به همتایان
خود در کش��ورهای مختلف جه��ان مواضع اصولی
جمهوری اسالمی ایران درباره مذاکرات هستهای را
تشریح کرد .وزیر امور خارجه کشورمان در این نامه
تاکید کرد :همانگونه که میدانید ،در این مذاکرات
در مقابل مطالبات نامشروع و تحقیرآمیز ایستادگی
کرده و آن را قاطعانه رد میکنیم .جمهوری اسالمی
ایران در همین راس��تا راهحلهای عملی ،متوازن و
واقعگرایانه ارائه کرده اس��ت .ما عزم و اراده راس��خ
جمهوری اس�لامی ایران برای رس��یدن به توافقی
عادالنه و عاقالنه براساس منافع و احترام متقابل را
به نمایش گذاش��تهایم .وزیر امور خارجه کشورمان
خاطرنش��ان کرد :در برنامه اقدام مش��ترک ما یک
هدف مشترک را برای این مذاکرات در نظر گرفتیم
که عبارت بود از «نیل به یک راهحل جامع درازمدت
و مورد توافق که تضمین کند برنامه هستهای ایران
منحص��را صلحآمیز خواهد ب��ود» و «منجر به رفع
کام��ل تحریمهای ش��ورای امنیت س��ازمان ملل
متحد و نیز تحریمه��ای چندجانبه و ملی مرتبط
با برنامه هستهای ایران بشود» .محمدجواد ظریف
درباره هدف اول برنامه اقدام مشترک تصریح کرد:
دس��تیابی به هدف اول کار دشواری نیست چرا که
ایران نه خواهان س�لاحهای هستهای است و نه به
آنها نیاز دارد .از دید ما سالحهای هستهای ابزارهایی
هستند متعلق به گذشته که کارآیی خود را از دست

طریق رس��انهها به صورت آگاهانه ی��ا از روی جهل
همصدا با دش��منان ،حق طبیعی و مس��لم ایران در
دستیابی به دانش هس��تهای را زیر سوال میبرند و
ضرورتهای دس��تیابی به این دانش مهم را نادیده
میگیرند و اصل آن را نیز بیاهمیت میدانند .رئیس
دس��تگاه قضا با طرح این پرسش که «اگر دستیابی
به دان��ش انرژی هس��تهای چندان مهم نیس��ت و
دس��تاوردی برای ملت ایران ندارد پس چرا غربیها
ب��ه صورت همهجانبه در مقابل دس��تیابی ما به این
دانش ایس��تادهاند و ان��واع تحریمها و توطئهها را به
کار گرفتهاند» ،افزود :ضرورت دستیابی به این دانش
مهم بر کمتر کسی پوشیده است و مساله روشن این
است که عدهای میخواهند همصدا با دشمنان ایران
در روند مذاکرات خدش��ه وارد کنند و س��از مخالف
بزنند اما توصیه ما به تیم مذاکرهکننده این اس��ت
که به پش��توانه حمای��ت همهجانبه مردم و
مس��ؤوالن به کار خود ب��ا دقت و صالبت
ادامه دهند و قدمی از حقوق هس��تهای
ملت عقبنشینی نکنند.
■■ اگر حق میگویید سند بیاورید
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری
از س��خنان خ��ود ب��ه برخی
ادعاهای تک��راری علیه
ای��ران و همچنی��ن
قطعنام��ه اخی��ر
مجمع عمومی

سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در کشورمان
اش��اره کرد و با طرح پرسشی درباره سند ادعاهای
دروغ درب��اره ایران آنها را زیر س��وال ب��رد .آیتاهلل
الریجانی ب��ا تأکید بر اینک��ه در قطعنامه اخیر نیز
ادعاهای کذب قبلی با رنگ و لعابی جدید تکرار شده
و نیاز چندانی به تکرار پاسخ ندارد ،افزود :اصرار بیش
از حد بر تکرار ادعاهای دروغین از سوی یک سازمان
رس��می بینالمللی آن ه��م به اس��تناد حرفهای
ضدانقالب و دشمنان این نظام اسالمی ،جای تأسف
و تعج��ب دارد .رئیس دس��تگاه قضا درب��اره ادعای
اج��رای «اعدام گروهی و پنهان» در ایران با تکذیب
چنی��ن ادعایی ،گفت :تقاضای ما از مدعیان دروغگو
که چنین ادعای کذبی را مطرح کردهاند این اس��ت
که اسامی ،زمان و مکان چنین اعدامی را اعالم کنند
تا ما هم بدانیم و پاس��خهای الزم را به آنان
بدهیم .وی با اشاره به اینکه بیشترین
درصد اعدامهای انجام شده مربوط
ب��ه قاچاقچیان موادمخ��در بوده و
اس��امی آنان نیز معلوم است و در
روند اجرای حکم ب��ه خانواده آنان
نیز اعالم میشود ،گفت :پیش از این
نیز در گزارش��ی اعالم شده بود
چندین نفر در اصفهان بدون
محاکمه اعدام شدهاند که
اس��امی اعالم شده از
سوی مدعیان اص ً
ال

نامه وزیر امور خارجه به همتایانش در کشورهای مختلف دنیا درباره مذاکرات هستهای

ظریف :بهرغم توافق ژنو ،مردم ایران هنوز بیاعتمادند
دادهان��د و از ایجاد امنیت خارجی یا ثبات داخلی
عاجز هس��تند .ای��ن موضوع بویژه در م��ورد ایران
صدق میکند ،ایرانی که از وسعت ،جغرافیا ،منابع
طبیعی و سرمایه انس��انی خود خرسند است و در
تمام س��ه قرن گذش��ته آغازگر هیچ جنگی نبوده
است ،یک ارزیابی راهبردی هوشیارانه نشان خواهد
داد س�لاحهای هس��تهای ،مضر به امنی��ت ایران
هس��تند .وزیر امور خارجه کش��ورمان افزود :ایران
بر مبن��ای آموزههای دینی خود دارای س��ابقهای
ثابت و مس��تحکم در مخالفت با تمام س�لاحهای
کش��تارجمعی اس��ت .حضرت آیتاهلل خامنهای،
مقام معظم رهبری همانند س��لف خویش حضرت
امام خمین��ی(ره) اعالم کردهاند همه س�لاحهای
کشتارجمعی موکدا در اسالم حرام هستند به همین
دلیل وقتی صدام ،نیروهای نظامی و شهروندان ما
را در مقیاس��ی که از جنگ اول جهانی به این سو
مشاهده نش��ده بود مورد حمله شیمیایی قرار داد،
ای��ران حتی برای مقابله به مثل نیز از س�لاحهای
ش��یمیایی اس��تفاده نک��رد .محمدج��واد ظریف
درباره برنامه غنیس��ازی کشورمان نیز تاکید کرد:
محدودیتها نباید شامل محدودیتهای بیدلیلی
که ه��دف از آن محدود کردن برنامه غنیس��ازی

ایران تا حد یک برنامه نمایشی است ،بشود .چنین
چی��زی نه عملی و نه واقعگرایانه اس��ت .وزیر امور
خارجه کشورمان درباره دومین هدف برنامه اقدام
مشترک نیز خاطرنش��ان کرد :رفع همه تحریمها
جزء اساس��ی هر توافقی است ،اما برخی نسبت به
دست کش��یدن از این ابزار غیرانسانی ،غیرقانونی
و غیرس��ازنده حتی به بهای ب��ه مخاطره افکندن
تمام فرآیندی که ایجاد اطمینان کرده و شفافیت
را تضمین میکند ،تردید دارند .تعلقخاطر شدید
به تحریمها نهتنها در مس��یر حصول به یک توافق
جامع درازمدت ایجاد مانع کرده ،بلکه موجب شده
حتی پس از انعقاد برنامه اقدام مشترک نیز نتواند
اعتماد مردم ای��ران را دوباره جلب کند .ظریف در
ادامه از برخی تالشها در آمریکا و اروپا که
به جای پایبندی به تعهدات خود مبنی
بر س��هل کردن تحریمها ،کوشیدهاند
اقدامات بیشتری را برای حفظ و تقویت
رژیم تحریمها تحمیل کنند ابراز تاس��ف
کرد و افزود :این در حالی اس��ت که ایران با اجرای
تعهدات خود ،حس��ننیت الزم را نشان داده است.
وزیر امور خارجه کشورمان در پایان این نامه خطاب
به همتایان خود در کشورهای مختلف جهان تاکید

وجود خارجی نداش��ت و این ب��ار نیز توصیه ما این
است که اس��امی ،زمان و مکان اعدامهای ادعا شده
را اعالم کنند تا پاس��خ الزم داده شده و دروغ بودن
ادعایشان ثابت شود .آیتاهللالریجانی با ابراز تأسف
از برخورد دوگانه غرب با مفهوم حقوق بش��ر و ابزار
دست شدن نهادهای بینالمللی از سوی دولتهای
زورگ��و به بیان مثالی در این زمینه پرداخت و گفت:
در حال حاضر مردم بحرین برای دستیابی به حقوق
و تعیین سرنوش��ت خود در حال مقابله هستند اما
هی��چ نهادی به تضییع حقوق آنان اش��اره نمیکند.
آیا آنان حقوق بش��ر ندارند ،آیا مردم بیدفاع غزه که
چندی��ن هفته زیر بمباران بودن��د و کودک ،جوان و
پیر سالخورده تکهتکه میشدند حقوق بشر ندارند؟
■■تضییع حقوق زنان در ایران؛ دروغ تکراری
در میان حجم انبوه شایعهسازی غرب علیه ایران،
موض��وع زنان جایگاه ویژهای پی��دا کرده و هر چند
مدت یکبار نهادهای مدعی حقوق بشر با توسل به
دروغپ��ردازی در این زمینه ایران را به تضییع حقوق
زنان متهم میکنند؛ موضوعی که با توجه به نوع نگاه
اب��زاری غرب به زن دقیقا مصداق ب��ارز این روزهای
کشورهای مدعی حقوق بشر است .در همین رابطه،
رئیس قوه قضائیه ادعای مطرح ش��ده درباره تضییع
حقوق زن��ان در ایران را دروغ تکراری دیگری خواند
و گفت :زنان در کش��ور ما حسب قانون میتوانند در
مناص��ب و مقامات و امور مختلف حض��ور یابند اما
صرف حضور نداش��تن آنان در برخی مناصب دلیل
تضییع حقوقشان نیس��ت کمااینکه به عنوان مثال
تاکنون در آمریکا نیز هیچ زنی رئیسجمهور نش��ده
است پس ما نیز باید بگوییم فعالیت زنان در آمریکا
محدود و حقوق آنان تضییع شده است؟
کرد :م��ن اطمین��ان دارم توافق جام��ع کامال در
دسترس اس��ت .آنچه مورد نیاز است ،آیندهنگری،
اراده سیاس��ی و قب��ول واقعیتها و نیز جس��ارت
برگزی��دن یک انتخاب صحیح اس��ت ت��ا به جای
تسلیم شدن در برابر منافع خاص و امیال گروههای
فشار پرسر و صدایی که به طور فزاینده محبوبیت
خود را از دس��ت دادهاند ،تمام جامعه جهانی از آن
منتفع شوند.

فتنه

جایزه زنان ضددین
در دستان عبدالحمید

عبدالحمید اس��ماعیلزهی در اقدامی عجیب
جایزهای را از یک گروه مخالف احکام دینی دریافت
کرد! عبدالحمید این جای��زه را از نرگس محمدی،
مجرم امنیتی و نماینده تش��کل غیرقانونی موسوم
به «کانون مدافعان حقوق بشر» گرفت .عنوان این
جایزه نیز «تالش��گر حقوق بشر سال  »۱۳۹۳بوده
است! کانون موسوم به حقوق بشر در واقع پوششی
ب��رای فعالیتهای ش��یرین عبادی در ای��ران بود.
عبادی با دریافت جایزه نوبل ،عمال اقدامات خود در
ایران را در پوش��ش این کانون انجام میداد .عمده
اقدامات کانون موس��وم به مدافعان حقوق بشر ،در
جهت مخالفت با برخی قوانین و احکام اس�لامی و
حمایت از محکومان امنیتی و مخالفان نظام است
ک��ه به تبعی��ت از اعالمیه جهانی حقوق بش��ر و با
هدف اعمال فشار به نظام جمهوری اسالمی صورت
میپذی��رد .به گزارش جام نیوز ،کانون موس��وم به
مدافعان حقوق بشر که  2محکوم امنیتی -شیرین
عبادی و نرگس محمدی -در مرکزیت آن قرار دارند،
علت تقدیر از این مفتی سنیمذهب را «تالشهای
بیوقفه و پيگيرانه مولوی عبدالحميد برای برقراری
آش��تی بين اقوام و گرايشهای مختلف مذهبی در
استان سيستان و بلوچستان» اعالم کرده است .در
بياني��ه این کانون ضمن تعریف و تمجید مفصل از
اقدامات مدنی امام جماعت مس��جد مکی زاهدان،
ادعا ش��ده است که وی و اطرافیانش از جانب نظام
جمهوری اس�لامی تحت فشار و محدودیت شدید
ق��رار دارند! کانون یادش��ده همچنین فعالیتهای
مول��وی عبدالحمي��د و س��خنرانیهای وی را در
راستای تحقق «اعالميه جهانی حقوق بشر» ارزیابی
کرده است .نرگس محمدی ،نایبرئيس این کانون
غیرقانونی با س��فر به استان سيستان و بلوچستان،
ضمن ابراز مسرت از مالقات صمیمانه با امام جماعت
مس��جد مکی زاهدان ،تنديسی از منشور کورش را
به اس��ماعیلزهی تقديم کرد و گفت« :ما در کنار
شما هستيم و برای رسيدن به صلح و زندگی عاری
از خش��ونت و خونريزی و همچنين برای رس��يدن
به درجهای از ش��خصيت واالی بش��ری که با مدارا
و دوس��تی در کنار ه��م زندگی و حقوق انس��انی
يکديگر را رعايت کنيم ،دس��ت ياری به سوی شما
دراز میکنيم تا شاهد صلحی پايدار در کشور و در
جهان باشيم ».بر پایه این گزارش ،عبدالحميد هنگام
دريافت جاي��زه با تأکید بر ضرورت توجه به حقوق
اقليتها و اقوام ،برای جهان و بشريت آرزوی صلح و
ثبات کرد! گفتنی است با توجه به اینکه تشکیالت
ش��یرین عبادی در ایران و بوی��ژه در میان جامعه
متدین ،زنانی بدنام هستند؛ بنابراین به نظر میرسد
عبدالحمید ،باید به این سواالت پاسخ دهد:
 -1چرا به قانون بیاعتنایی کرده و جایزه یک تشکل
غیرقانونی را پذیرفته است؟
 -2آیا امام جماعت مس��جد مکی زاه��دان از مفاد
اعالمیه جهانی حقوق بش��ر و مغایرت بس��یاری از
بندهای آن با شریعت اسالم آگاه است؟ شریعتی که
جناب عبدالحمید خود را مبلغ آن میداند و براساس
احکام آن فتوا صادر میکند ،چگونه با اعالمیه جهانی
حقوق بشر قابل جمع است؟
 -3بعید است عبدالحمید از عقاید کانون موسوم به
مدافعان حقوق بشر درباره مسلمات اسالمی همچون
حجاب ،قصاص ،ارث ،نکاح و ...مطلع نباشد .پس به
عنوان یک شخصیت دینی چگونه حاضر به «مالقات
صمیمانه» با نماینده این تشکل اسالمستیز شده و
هدیه آنان را نیز پذیرفته است؟!
 -4موضع اس��ماعیلزهی در قبال دروغپردازیها،
س��یاهنماییها و اتهامات خالف واقعی که از جانب
این کانون غیرقانونی متوجه نظام اسالمی شده است،
بهصورت دقیق چیست؟

خاتمی چه وقت و چگونه
فرمان آشوب را صادر کرد؟

فقط یک نگاه اجمال��ی به آنچه در روز برگزاری
انتخابات  22خرداد س��ال  88رخ داد نشان میدهد
برنام��های در کار بوده و جمع��ی از اصالحطلبان با
برنامه قبلی و ساز و کار مشخص وارد میدان مبارزات
انتخاباتی ش��دهاند .چراغ اول ای��ن ماجرا را محمد
خاتمی ،رئیسجمهور اسبق روشن کرد ،آنجایی که
س��اعت  12:10دقیقه روز برگزاری انتخابات ،سایت
یارینیوز از س��ایتهای نزدیک به خاتمی که بعدها
به علت تخلفاتی فیلتر شد ،به نقل از خاتمی مطلب
مهمی را منتشر کرد« .خاتمی :میرحسین موسوی
پیروز انتخابات ریاس��تجمهوری شده است ».این
جملهای بود که س��ایت یارینیوز منتشر کرد و بعد
از آن به طور کامال برنامهریزی ش��ده یک سناریوی
هوشمندانه به نام «تقلب» با هدفی خاص آغاز شد.
به گزارش تس��نیم ،اندکی بعد و در ساعت ،13:11
س��ایت قمنیوز که تحت مدیری��ت ابوالفضل فاتح،
رئیس کمیته اطالعرسانی ستاد موسوی بود ،به نقل
از فاتح نوشت :پیروزی مهندس موسوی با فاصله زیاد
قطعی است .همه برای این پیروزی یک سجده شکر
بدهکاریم .سایت جمهوریت نیز که گردانندگان آن
در دادگاه از حمایتهای مهدی هاشمیرفسنجانی از
این سایت خبر داده بودند نیز ساعت  21:06خبری
را با عنوان «خاتمی به میرحس��ین تبریک گفت»
منتشر کرد تا حلقه پیروزنمایی میرحسین موسوی
با ارس��ال پیامهای تبریک از س��وی س��ران جریان
دوم خرداد کاملتر شود.

