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گزارش

تخلفاتمیلیاردیسازمانهدفمندییارانهها
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: میلیاردها تومان 
از منابع مالی سازمان هدفمندی یارانه ها منحرف و در جاهایی غیر از تولید هزینه 
شده است. جبار کوچکی نژاد درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از سازمان 
هدفمندی یارانه ها، اظهار داش��ت: ما گزارش خود را تکمیل کرده و به کمیسیون 

اقتصادی مجلس ارائه دادیم و پاس��خ دولت هم دریافت شد و دولتی ها از خودشان 
دف��اع کردند. وی ادام��ه داد:  گزارش هیئت تحقیق و تفحص از س��ازمان هدفمندی 

یارانه ها بس��یار شفاف اس��ت اما متاسفانه کمیس��یون اقتصادی مجلس در این باره تعلل 
می کند در حالی که موظف اس��ت هر چه س��ریع تر این گزارش را جهت قرائت به صحن 
علنی مجلس ارائه دهد. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه هاگفت: 
مطابق با ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها، باید یارانه به بخش تولید داده شود اما تاکنون 

هیچ اراده و تصمیمی برای پرداخت یارانه تولید وجود نداشته است.  مهر 

سخنانرهبرانقالبدربارهمنعمذاکرهباآمریکااتمامحجتاست
آیت اهلل احمد جنتی در جلسه شورای نگهبان گفت: بیانات حکیمانه رهبر معظم 
انقالب درباره منع مذاکره با آمریکا و عدم تس��لیم شدن در مقابل فشارها، اتمام 

حجتی بود برای کسانی که احیاناً در کشور به فکر مذاکره با آمریکا بودند.
دبیر ش��ورای نگهب��ان تأکید کرد: همان ط��ور که رهبر انقالب نی��ز چندین بار 

فرمودند راه حل مش��کالت کش��ور توجه مس��ئوالن به توان داخلی و مقاوم سازی 
درونی است و مذاکره با آمریکا نه تنها رافع مشکالت نیست بلکه سم مهلک است.

آیت اهلل جنتی در ادامه س��خنان خود به توانمندی دفاعی یمنی ها در مقابل تجاوزگری 
رژیم آل س��عود اشاره کرد و اظهار داشت: حمله پهپادی یمنی ها به مهم ترین پاالیشگاه 
نفتی عربستان صدمه سنگینی بر حیثیت رژیم سعودی و حامیان آن وارد کرد و پاسخی 

کوبنده به چند سال تجاوزگری و جنایت آن ها بر مردم مظلوم یمن بود.
 روابط عمومی شورای نگهبان

ایرانبههرگونهشرارتوتعرضپاسخیقاطعخواهدداد
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: با آمادگی کامل هرگونه قصد و اقدامی برای 
تعرض به کشور و یا منافع جمهوری اسالمی را زیر نظر داشته و به شدید ترین 
وجه به شرارتهای احتمالی پاسخ قاطع خواهیم داد. امیر دریابان علی شمخانی 
با اشاره به شرایط ملت یمن گفت: بحران یمن که بیش از ۵۰ ماه ازشکل گیری 

آن بدلیل تداوم تجاوز نظامی عربس��تان سعودی به این کشور سپری شده است، 
هیچگونه راه حل نظامی نداشته و تنها در چارچوب گفتگوهای یمنی-یمنی و بدون 

دخالت طرف های ثالث قابل اتمام است. وی با اشاره به سخنان برخی مقامات آمریکایی 
و تالش برای ارتباط دادن حوادث رخ داده در عربستان به ایران تصریح کرد: سالح های 
ارتش یمن توسط خودشان طراحی و ساخته می شود و منتسب نمودن آن به کشورهای 
دیگ��ر، فرار به جل��و به منظور عدم پاس��خگویی در اتالف منابع ب��رای خرید تجهیزات 

پیشرفته و غیر موثر نظامی از کشورهای غربی است.  شورای عالی امنیت ملی 

ه�دف آن بزرگ�وار انج�ام دادن یک 
واجب عظیم دین بود

اگر بخواهیم هدف امام حس��ین علیه الّس��الم را بیان 
کنی��م، بای��د این طور بگویی��م که ه��دف آن بزرگوار 
عبارت بود از انجام دادن یک واجب عظیم از واجبات 
دی��ن که آن واجب عظی��م را هیچ کس قب��ل از امام 
حس��ین - حّتی خ��ود پیغمبر - انجام ن��داده بود. نه 
پیغمبر این واجب را انجام داده بود، نه امیرالمؤمنین، 

نه امام حسن مجتبی.
 واجبی بود که در بنای کلّی نظام فکری و ارزش��ی و 
عملی اس��الم، جای مهّمی دارد. ب��ا وجود این که این 
واجب، خیلی مهم و بس��یار اساسی است، تا زمان امام 
حس��ین، به این واجب عمل نشده بود - عرض میکنم 
که چرا عمل نش��ده بود - امام حسین باید این واجب 
را عمل میکرد تا درس��ی برای همه تاریخ باشد. مثل 
این که پیغمبر حکومت تشکیل داد؛ تشکیل حکومت 
درس��ی برای همه تاریخ اسالم شد و فقط حکمش را 
نیاورد. یا پیغمبر، جهاد فی سبیل اهللهَّ کرد و این درسی 
برای همه تاریخ مس��لمین و تاریخ بشر - تا ابد - شد. 
این واجب هم باید به وس��یله امام حسین علیه الّسالم 
انج��ام میگرفت تا درس��ی عملی برای مس��لمانان و 
ب��رای طول تاریخ باش��د.  حاال چرا امام حس��ین این 
کار را بکن��د؟ چون زمینه انج��ام این واجب، در زمان 
امام حس��ین پیش آمد. اگر ای��ن زمینه در زمان امام 
حس��ین پیش نمیآم��د؛ مثاًل در زمان ام��ام علیالنّقی 
علیه الّس��الم پیش میآمد، همین کار را امام علیالّنقی 
میکرد و حادثه عظیم و ذبح عظیم تاریخ اس��الم، امام 
علی النقی علیه الّصالةوالّسالم میشد. اگر در زمان امام 
حس��ن مجتبی یا در زمان امام صادق علیهما الّسالم 
هم پیش میآمد، آن بزرگواران عمل میکردند. در زمان 
قبل از امام حس��ین، پیش نیامد؛ بعد از امام حس��ین 
ه��م در تمام طول حضور ائم��ه تا دوران غیبت، پیش 
نیامد!  پس هدف، عبارت ش��د از انجام این واجب، که 
حاال ش��رح میدهم این واجب چیست. آن وقت به طور 
طبیعی انجام این واجب، به یکی از دو نتیجه میرسد: 
یا نتیجه اش این است که به قدرت و حکومت میرسد؛ 
اهاًل و س��هاًل، امام حس��ین حاضر بود. اگر حضرت به 
قدرت هم میرسید، قدرت را محکم میگرفت و جامعه 
را مثل زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین اداره میکرد. یک 
وقت هم انج��ام این واجب، به حکومت نمیرس��د، به 

شهادت میرسد. برای آن هم امام حسین حاضر بود.
 خداوند امام حس��ین، و دیگر ائم��ه بزرگوار را طوری 
آفریده بود که بتوانند بار س��نگیِن آن چنان شهادتی 
را ه��م که برای این امر پی��ش میآمد، تحّمل کنند، و 
تحّمل هم کردند. البته داستان مصائب کربال، داستان 
عظیم دیگری است. حال اندکی قضیه را توضیح دهم. 
ب��رادران و خواهران نمازگ��زاِر عزی��ز! پیغمبر اکرم و 
ه��ر پیغمبری وقتی که می آید، ی��ک مجموعه احکام 
می��آورد. این احکام��ی را که پیغمبر می��آورد، بعضی 
فردی اس��ت و برای این اس��ت که انس��ان خودش را 

اصالح کند. 

بیانات در خطبه های نمازجمعه
19 خرداد 1394

مخاطب شمایید

توجه واقعی به حقوق زنان 

احمدامیرآب��ادی فراهان��ی نماینده م��ردم  قم و عضو 
هیئت رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی در جدیدترین 
پس��ت توییتری خود نسبت به فضاس��ازی های اخیر 
مدعی��ان دروغین حقوق زنان در ماج��رای دخترآبی 
واکنش نش��ان داد.فراهانی با اشاره به اقدامات مثبت 
حجت االس��الم والمس��لمین س��ید ابراهیم رئیس��ی 
ریاست جدید قوه قضاییه درباره پیگیری حقوق زنان 
در صفحه توییتر خود نوش��ت:»رئیس قوه قضائیه در 
کنار مبارزه قاطع با مفاسداقتصادی که صدای اژد های 
هفت سر را درآورده، از پیگیری حقوق زنان غافل نشد 
و الیحه امنیت بانوان در برابر خش��ونت را ظرف ۶ ماه 
بررس��ی و به دولت فرس��تاد؛ این یعن��ی توجه واقعی 

به زنان.«

جنگ با یک دشمن قوی
 خودکشی است

اس��ت. س��ید محمد حس��ینی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
دولت دهم در فضای مجازی چنین پس��تی را منتشر 
کرد: »ناصر الدویله نماینده سابق مجلس کویت: ایران 
عطس��ه کرد، نصف صادرات نفت_عربس��تان متوقف 
شد. چطور می خواهید با ایران بجنگید؟ جنگ با یک 
دش��من قوی خودکشی اس��ت. ترامپ را باور نکنید، 
چ��ون در صورت جنگ اثری از نفت نخواهد ماند و به 

صحرانشینی و بادیه نشینی باز خواهیم گشت.«

سیاست مجازی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حتی 
اص��الح طلبان ک��ه از رأی آوری لیس��ت تهران 
خود در انتخابات مجلس خوش��حال بودند، االن 
پشیمانند و اعتراف می کنند که چطور می شود 
کسانی که باید برای ملت و جامعه قانون گذاری 

کنند با مسائل روز اینقدر بیگانه باشند.
محمد حسین صفار هرندی وزیر اسبق فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با حضور در جمع دانش��جویان یازدهمین 
دوره خط امام)ره( با اش��اره به فرمایش��ات مقام 
معظم رهبری در خصوص آبستن بودن سال 9۸ 
به اتفاقات مهم گفت: باید بیمناک باشیم چراکه 
اگر قرار باشد بار دیگر مثل سال های قبل بدون 

برنام��ه ریزی مدون و عاری از اتحاد وارد میدان 
شویم، ش��رایط کشور همچون ش��رایط موجود 
خواهد ش��د و چه بسا با توطئه های شبانه روزی 

دشمنان نظام شرایط بدتر نیز شوند.
وی افزود: خوشبختانه مردم ما روز به روز و سال 
به س��ال در مسائل مهم کش��وری آگاه تر و ریز 
بین تر می ش��وند، و امیدواریم که در انتخابات 
امس��ال  مانند گذشته در بازی رس��انه ای قرار 
نگیرن��د و فریب دورغ پ��ردازی های خبرگزاری 
های زنجیره ای داخل و رس��انه ه��ای معاند را 

نخورند.
عض��و تش��خیص مصلح��ت نظام تصری��ح کرد: 
داش��تن همچین مجلسی بیمناک است که باید 

از تک��رار آن اجتناب کرد؛ مجلس باید قدرتمند 
بشود، باید کسانی وارد مجلس شوند که دغدغه 
ش��ان مردم و مشکالت کش��ور و مردم باشد نه 
کس��انی که ب��ه فکر معامله گ��ری و جیب خود 

هستند.
صفار هرندی اذعان کرد: اگر اتفاقات چند س��ال 
گذشته نمایندگان مجلس را مرور کنیم، االن به 
عینه شاهد آن هس��تیم حتی اصالح طلبان که 
خوش��حال  و ش��اد از رأی اوری  لیست خود در 
تهران بودند، االن پشیمانند و اعتراف می کنند 
که اینها دیگر چه کس��انی  هستند ، چطور می 
شود کس��انی که باید برای ملت و جامعه قانون 
گذاری کنند با مسائل روز  اینقدر  بیگانه باشند 

و شأن مجلس و نماینده ملت بودن را تا این حد 
پایین بیاورند

وی گفت: کار به جایی رسیده است که در  جلسه 
ای ک��ه خود آقایان تش��کیل داده بودند و آقای 
تاج زاده س��خنران آن بود یک��ی از  نمایندگان 
همین لیس��ت جویای نام سخنران می شود که 

این یک فاجعه برای آنها بوده است.
عضو تش��خیص مصلح نظام با اش��اره به برخی 
اخبار از کج سلیقگی ها در جریان انقالبی گفت: 
باعث بیمناکی اس��ت وقتی دوس��تان خودی و 
کس��انی که هم مردم روی آنان حس��اب باز می 
کنند و هم خواص ما حواسشان نیست و به خود 
ضرب��ه می زنند و در پ��ازل طرف مقابل حرکت 
م��ی کنند؛ باید این را بدانیم روش مقابله قهری 

با مسائل و مشکالت جواب نخواهد داد.
وی با اش��اره به ارس��ال متعدد نامه های وزرا به 
مقام معظم رهبری اذعان کرد: باید بیم داش��ت 
وقت��ی مس��ئوالن و دولتمردان هم��ه به رئیس 
جمهور کش��ور بگویند فش��ار بر رهبری را زیاد 
بکنی��د ت��ا نتیجه دلخ��واه را بگیری��م؛ مردم ما 
آگاهن��د و این آگاهی را در همه ی صحنه های 
حس��اس جامعه نش��ان داده اند، کم کاری ها و 
ب��ی کفایتی ه��ا را می بینند و ب��ا این حربه ها 
نم��ی توانند از زیر احمال کاری خود فرار کنند، 
اینها اصاًل ب��ه دنبال پیدا کردن راه خروج از بن 
بس��ت نیس��تند و می خواهند با بهانه و توجیه 
بی کفایتی خودش��ان در مدیریت امور را پنهان 

کنند.
صف��ار هرندی بیان کرد: ام��ا مهمترین بیم نگاه 
بدبینانه به صحنه و دیدن نیمه خالی لیوان است 
که فقط ناکامی ها و بن بس��ت ها دیده ش��ود، 
همان کاری که رس��انه های معاند و متأس��غانه 
ع��ده ای در داخل ش��بانه روز در تالش��ند تا به 
مردم و جوانان ما بقبوالنند. اما وقتی درس��ت به 
صحن��ه نگاه کنیم دالیل امیدواری زیادی وجود 
دارد و م��ردم نی��ز این را به وض��وح در چندماه 

گذشته نشان داده اند.
وی اف��زود: یکی از همین امی��دواری ها نزدیک 
ب��ودن انتخابات اس��ت، خود مردم نی��ز به این 
نتجیه رس��یده اند ک��ه در انتخابات قبلی فریب 

وع��ده های دروغی��ن را خورده ان��د، جایی که 
به لیس��ت انتخاباتی رأی دادند و به س��لبریتی 
ه��ا و وعده ها دل بس��تند. اما االن منتظرند که 
اس��فند ماه از راه برسد تا با مش��ارکت آگاهانه 
در انتخاب��ات آتی مجلس، خانه ملت را از وجود 

نمایندگان بی کفایت خالی کنند.
وی تأکید کرد: مس��ئله دیگر انتخاب شایس��ته 
حجت االس��الم رئیس��ی به عن��وان رئیس قوه 
قضائی��ه از طرف مقام معظ��م رهبری بود، که با 
کنش��گری خود مردم را به مبارزه جدی با فساد 
و صاحب��ان ث��روت و قدرت باالخ��ص محاکمه 
مفس��دان اقتصادی امیدوار کرد. با یک مقایسه 
ساده می توان متوجه شد که آقای رئیسی سال 
9۶ و حال حاضر بس��یار متفاوت ش��ده اس��ت؛ 
وقتی کنش��گری ایشان سوا از جریانات سیاسی 
را می بینیم حتی مخالفان آن زمان هم متمایل 

به این رویه می شوند.
وی اف��زود: برخی از دوس��تان  با دیدن عملکرد 
ایشان بازهم با استفاده از قدرت رسانه ای که در 
دست دارند سعی می کنند که عملکرد وی را در 
برخورد با مفسدان را سیاسی قالم داد کنند، اما 
االن می بینیم که حتی مخالفان آقای رئیس��ی 
از جدی��ت و نگاه یکس��ان ایش��ان در برخورد با 
مفاس��د قدردانی می کنند. صفار هرندی اذعان 
داش��ت: کمک و لطف الهی و توکل بر خدا را در 
حوادث اخیر کش��ور به خصوص بحث کم آبی و 
بارش های فراوان و هم دلی مردم مش��هود بوده 
است، جایی که تا دیروز دشمن روی همین کم 
آب��ی و منازعات  حاصل از آن حس��اب باز کرده 
بود و می خواس��ت مردم را بترس��اند، به یکباره 
به لطف الهی کش��ور س��یراب از آب شد و نقشه 
هایش��ان برهم خورد. وی افزود: درس��ت است 
ک��ه این بارش ها خرابی های��ی هم به بارآورد و 
زندگی برخی از هم وطنان ما را با مشکل مواجه 
کرد، اما حضور مردم و اتحاد ناش��ی از هبستگی 
ملت به حدی ش��گرف بود، باعث شد کسانی که 
در کمین بودند تا بازهم  کینه و فتنه بنی مردم 
و مس��ئوالن بپاشند را نیز انگشت به دهان کرد، 
این ها نش��ان می دهد باید بر خدا توکل کرد و 

نگاه به مدد الهی باشد.  فارس

دکتر مس��عود سلیمانی که یکی از صد دانشمند 
برتر جهان به لحاظ اس��تناد های علمی است، در 
مهر 9۷ با دعوت رس��می موسس��ه مایوکلینیک 
آمری��کا به ص��ورت قانون��ی و با ویزای رس��می 
تحقیقات��ی وارد ف��رودگاه ش��یکاگو ش��د، اما با 
دستور دولت آمریکا، ماموران امنیتی این کشور 
در اقدام��ی غیرقانون��ی و مغایر ب��ا پروتکل های 
دانشگاهی و تحقیقاتی، او را بازداشت و به زندان 

منتقل شد.
بازداش��ت دانش��مندان و متخصص��ان ایرانی به 
بهانه ه��ای واه��ی از جمل��ه نق��ض تحریم های 
ظالمانه، یک��ی از حربه های آمری��کا علیه مردم 

ایران در کارزار فشار حداکثری است.
رژی��م آمری��کا در س��ال های اخیر با اس��تناد به 
دالیل واهی و مغایر با موازین انس��انی و اخالقی، 
شهروندان ایرانی را در کشور های مختلف از جمله 
در خود آمریکا و اروپا و اس��ترالیا تحت تعقیب و 
بازداشت قرار می دهد. این امر برای آمریکایی ها 
به یک رویه جهت تحت فش��ار ق��راردادن ایران 

تبدیل شده است.
دکتر مس��عود س��لیمانی اس��تاد تمام دانشگاه 
تربیت مدرس و محقق برجسته حوزه سلول های 
بنیادی که یکی از صد دانش��مند برتر جهان به 
لح��اظ اس��تناد های علمی اس��ت، در مهر 9۷ با 
دعوت رس��می موسس��ه مایوکلینیک آمریکا به 
صورت قانونی و با ویزای رس��می تحقیقاتی وارد 
فرودگاه شیکاگو شد، اما با دستور دولت آمریکا، 
ماموران امنیتی این کشور در اقدامی غیرقانونی 
و مغایر با پروتکل های دانش��گاهی و تحقیقاتی، 
اقدام به بازداشت وی و انتقالش به زندان دیتون 

شهر جورجیا در ایالت آتالنتا کردند.
محل نگهداری دکتر س��لیمانی که عضو انجمن 
سلول های بنیادی اروپاس��ت، در بند مجرمان و 
قاچاقچی��ان مواد مخدر و اراذل و اوباش خیابانی 

آمریکایی است!

بن��ا ب��ه گفته همس��ر دکتر 
ای��ن  چش��مان  س��لیمانی، 
دانش��مند کش��ور ب��ه دلیل 
وضعیت نامس��اعد زندان در 
آمریکا، دیگ��ر توان خواندن 
و مطالعه ندارن��د. وی که از 
بیماری IBS )سندروم روده 
تحریک پذی��ر( رنج می برد، 
در ش��رایط بد زندان آمریکا 
با کاهش وزن شدید مواجه 
ش��ده و وضعیت جسمی اش 

وخیم است.
از سوی دیگر، دولت آمریکا 
و  غیرانس��انی  اقدام��ی  در 
ظالمان��ه از تحوی��ل هرگونه 

دارو به این دانشمند برجسته 
خ��ودداری ک��رده و علی رغم پرداخ��ت تمامی 
هزینه های خوراک و پوش��اک، گرفتن وکیل و... 
توس��ط خانواده دکتر سلیمانی از درمان مناسب 
وی خودداری کرده اس��ت! دولت آمریکا تاکنون 
هی��چ گ��زارش رس��می از دلیل بازداش��ت این 
دانش��مند ایرانی ارائه نکرده اس��ت؛ این موضوع 
از مصادیق بارز بازداش��ت خودسرانه بوده که در 
تمام رویه های بین المللی محکوم و ممنوع است. 
واشنگتن تنها بصورت کلی و بدون ذکر جزئیات، 
اتهام نق��ض تحریم های ظالمانه خود علیه مردم 

ایران را به دکتر سلیمانی نسبت داده است.
آنطور که برادر این دانش��مند ایرانی گفته است: 
آمریکایی ها اعالم کردند که دکتر سلیمانی قصد 
داشته اس��ت چند عدد ویال هورمون رشد را از 
طریق دو دانش��جو به ای��ران انتقال دهد که این 
عمل هم انجام نمی شود و جالب تر این که ویال ها 
غی��ر تحریم��ی و صرفاً مصرف پزش��کی دارند... 
ب��رادرم هیچ فعالیت مخف��ی و پنهانی در رابطه 
با انتقال و مراودات علمی خود نداش��ته اس��ت و 

این فعالیت ها در چارچ��وب عرف علمی جهانی 
انجام می ش��ود و این ادع��ای آمریکایی ها باعث 
تعج��ب چهره های داخل و خارج کش��ور ش��ده 
اس��ت. اما مادر دکتر س��لیمانی پس از شنیدن 
خبر دستگیری فرزندش توسط نیرو های امنیتی 
آمریکا دچار عارضه مغزی شد و پس از گذراندن 
۷ م��اه بیماری که در کما ف��رو رفته بود، در ماه 

اخیر درگذشت.
علیرغ��م اینک��ه بی��ش از ۱۱ ماه از بازداش��ت 
غیرقانونی و غیرانس��انی دکتر س��لیمانی توسط 
نیرو ه��ای امنیت��ی آمریکا می گذرد، واش��نگتن 
ب��ا زیرپاگذاش��تن پروتکل ه��ای دانش��گاهی و 
تحقیقات��ی، مدام زم��ان برگ��زاری دادگاه دکتر 

سلیمانی را به تعویق می اندازد.
آمری��کا چندین بار زمان برگ��زاری دادگاه دکتر 

سلیمانی را تغییر داده است
در همین رابطه یعقوب فتح اللهی معاون پژوهشی 
دانشگاه تربیت مدرس به خبرنگار گروه سیاسی 
خبرگزاری میزان، گفت: آمریکا تاکنون چندین 
بار زمان برگزاری دادگاه دکتر سلیمانی را تغییر 

داده است و سیستم قضایی 
این کشور که به نظر می رسد 
تحت تاثیر و فرمان سیستم 
امنیتی و سیاسی واشنگتن 
اس��ت، مدام اع��الم می کند 
دادگاه این دانشمند برجسته 
کشورمان دوماه دیگر برگزار 
می ش��ود و این دوماه هنوز 
فرا نرسیده است. فتح اللهی 
س��ردمداران  داش��ت:  بیان 
آمریکا دشمنان مردم ایران 
هس��تند و وقت��ی ب��ا عدم 
پایبن��دی خود ب��ه تعهدات 
برجامی ش��ان، تحریم ه��ای 
یکجانب��ه ای را علی��ه مردم 
ایران وضع و اعمال می کنند، 
چه انتظاری می توان از آنها داش��ت که به حقوق 
یک دانش��مند ایرانی که به دعوت خودش��ان به 

آمریکا سفر کرده است، احترام بگذارند؟!
معاون پژوهشی دانش��گاه تربیت مدرس تصریح 
ک��رد: وزارت امور خارجه تاکنون اقدامات الزم را 
برای پیگیری وضعیت دکتر سلیمانی انجام داده 
است و مش��کل اصلی، کارشکنی آمریکایی ها در 
روند رس��یدگی به وضعیت این دانشمند ایرانی 
اس��ت. طبق گفته منصورغالم��ی ، وزارت علوم 
دسترس��ی به مجمع��ی که از طری��ق آن بتوان 
تأثیرگذاری مناسب در س��طح جهانی داشت را 
ن��دارد و به همین دلی��ل پیگیری کار و وضعیت 
دکتر س��لیمانی ب��ه وزارت امورخارجه س��پرده 
شده و ظریف وزیر امور خارجه در جلسه هیئت 
دولت پیگیری موضوع را به ش��رط آنکه دولت از 
آن حمایت کاملی داش��ته باش��د بر عهده گرفته 
اس��ت. دبیرخانه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
ط��ی بیانیه ای به تاریخ ۲۰ ش��هریور 9۸، ضمن 
اش��اره به س��کوت نهاد ه��ای بین  الملل��ی مانند 

سازمان ملل متحد، سازمان صلیب سرخ، انجمن 
هماتولوژی اروپا در قبال جنایت آش��کار آمریکا 
بواس��طه دربند کردن ظالمانه و بدون دلیل یک 
دانشمند برجسته ایرانی، از تمامی مجامع علمی 
و دانش��گاهی کش��ور و همچنین دس��تگاه های 
مس��ئول در حوزه بین الملل به ویژه وزارت امور 
خارجه درخواست کرد که موضوع دکتر سلیمانی 

را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.
تاکنون که بیش از ۱۱ ماه از بازداشت غیرقانونی 
و غیرانس��انی دکتر مسعود س��لیمانی در آمریکا 
می گذرد، موضع گیری مشخصی از جانب مسئوالن 
وزارت ام��ور خارجه در ارتباط با پیگیری ها برای 
آزادی این دانش��مند ایرانی صورت نگرفته است. 
فقط علیرضا س��االریان رئیس دفت��ر نمایندگی 
وزارت امور خارجه در اس��تان اصفهان روز شنبه 
هفته جاری )۲۳ ش��هریور( ط��ی مصاحبه ای با 
اش��اره به آخرین وضعیت دکتر مسعود سلیمانی 
دانش��مند ایرانی که در بازداشت دولت آمریکا به 
س��ر می برد، اظهار داش��ت: اصل پیگیری درباره 
وضعی��ت بازداش��ت دکتر مس��عود س��لیمانی و 
مس��ائل حقوقی و سیاسی مرتبط با این موضوع 
را وزارت امور خارجه انجام می دهد و نمایندگی 
وزارت خارجه در استان اصفهان کار های مربوط 

به امور کنسولی را پیگیری می کند.
اما آمریکایی ها پیش  از این نیز برخورد غیرانسانی 
و زننده ای با دانش��مندان ایرانی داشتند؛ محسن 
دهنوی محقق و پژوهش��گر ایرانی حوزه سرطان 
اوایل سال 9۷ از جانب یک مرکز معتبر آنکولوژی 
در بوس��تون آمریکا دعوت نامه دریافت کرده بود 
و ویزای مختص پژوهش��گران و آکادمیسین ها را 
دارا بود، اما به محض ورود به فرودگاه بین المللی 
لوگان بوس��تون، به همراه همس��ر و س��ه فرزند 
خردسالش، توسط ماموران مرزی آمریکا به بهانه 
فرم��ان مهاجرتی ترامپ، بازداش��ت و پس از آن 

دیپورت شد.  میزان

وضعیت وخیم دانشمند برجسته ایرانی در زندان آمریکا
وزارت خارجه برای آزادی دکتر سلیمانی چه کرده است؟

امروز اصالح طلبان هم از رأی آوری لیست تهران 
خود در مجلس پشیمانند

صفار هرندی: 


