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33916546 تمام ساعات شبانه روز

دیکته دشمن را ترجمه نکنید!

حسین شریعتمداری

* ایران نه افغانس��تان نه مصر و نه تونس اس��ت.  ایران ایران اس��ت و ایرانی 
حماقت ه��ای آمریکایی ها را با ش��دت هرچه تمام ج��واب خواهد داد. در ایران 

اسالمی همگی پیرو امام خامنه ای هستیم. این را همه بدانند.
0911---0620
* تدبیر حضرت یوسف)ع( در مقابله با قحطی تکیه بر حاصل تالش نیروهای 
داخل��ی و حفظ آنها بود نه نابود ک��ردن حاصل تالش نیروهای داخلی به امید 

لطف کدخدا!
0912---6310

* در بین راهپیمایان 22 بهمن عده ای بسیجی نسل سوم را دیدم که کفش های 
مردم را صلواتی واکس می زدند واقعاً این اس��ت فتح الفتوح امام راحل)ره( برای 
همه نس��ل ها. جوانی که در اوج غرور اس��ت اول خضوع در برابر مردم را از امام 

خود آموخته است.
0910---0914
* تفاوتی که راهپیمایی 22بهمن امسال با سالهای گذشته داشت این بود که 
نفرت مردم از آمریکا و دولتمردان آمریکایی بیشتر شده بود، رمز افزایش جمعیت 

تظاهرکننده نیز همین بود.
0919---6858

* یک��ی از مصادی��ق عدم واقع بینی در زمانه امروز نگاه خوش��بینانه به آمریکا 
دشمن قس��م خورده نظام جمهوری اسالمی ایران می باشد. در نتیجه بر خودم 

وظیفه می دانم از شما کیهانی ها به خاطر آگاهی دادن به جامعه تشکر بکنم.
0919---8847

* مردم ایران در سراس��ر کش��ور در راهپیمایی 22 بهمن امس��ال از خود مایه 
گذاش��تند و کس��ری های دولتمردان در مقابله با زیاد ه خواه��ی آمریکایی ها را 

جبران کردند.
0911---6740
* گزینه های روی میز ملت ش��جاع ایران ش��امل استقامت، اتحاد و همبستگی 
در دفاع از والیت فقیه، انقالب اسالمی و نظام و حضور باشکوه در 22 بهمن ماه 
بود. دولت آمریکا باید از تهدید ملت ایران دس��ت بردارد و در برابر عظمت این 
ملت سر تعظیم فرود آورد. مسئولین اجرایی کشور هم بدانند که دولت آمریکا به 
سبب دخالت ها و ناکامی در ایجاد بحران های سیاسی منطقه و داشتن مشکالت 
اقتصادی فراوان برای مردم خود در موضع ضعف به سر می برد. تفکر لیبرالیسم 
غربی و نظام س��لطه و س��رمایه داری مانند شیشه ترک خورده است و در آینده 

نزدیک ان اشاءا... از درون فرو خواهد پاشید.
علی نژاد از قائم شهر
* ارزش یک لبوفروش بیشتر است یا یک وطن فروش؟ از خواننده طاغوتی تقدیر 
و به راننده ش��رافتمند تاکسی توهین شد. به منتقد انگ کم سوادی زدند، ولی 

دشمن را مؤدب معرفی کردند! 
0936---5530

* تجربه سه وزیر اروپایی که سال ها قبل به ایران آمدند و با بی ادبی پا روی میز 
گذاشتند و حاضر به غنی سازی 3 درصد با چند سانتریفیوژ هم برای ما نبودند 
به یاد بیاورید. اما غربی ها بدانند که غنی سازی 40 درصد و باالتر در مجلس ایران 
روی میز است و تولید موشک های بالستیک و تسلیحات پیشرفته هم هیچ ربطی 
به آنها ندارد. با مردم و مسئوالن ایران عزیز با ادب و با عقالنیت برخورد کنند.
0916---3659
* امام خمینی )ره( در سال 67 فرمودند: چه شیرینی از این باالتر که ملت ایران 
همچون صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است. آیا غیر از این است که امروز آمریکا 
اسیر استراتژی های دفاعی ما ایرانیان یعنی فرزندان معنوی امام خمینی)ره( شده 

و راه نجاتی ندارد. باید دستگاه دیپلماسی ما این حقایق را باور کند.
0917---6040
* از مسئولین صدا و سیما بابت تهیه و پخش گزارش خاص در موضوع به شهادت 
رس��یدن شهید علیرضا ستاری )س��ند جنایت فتنه گران 88( که نگذاشتند در 
هیاهوی این روزها عزیزان شهید فتنه فراموش بشوند  تشکر می کنیم. امیدواریم 
س��ران فتنه هر چه زودتر به س��زای جنایت و خیانت هایی که کردند برسند و 

حامی  آنها آمریکا در عزای شان بنشیند.
0913---2731
* وزرای خارجه آمریکا، عربس��تان و بحرین مرتب بر ضد جمهوری اس��المی 
اظهارات س��خیفی مطرح می کنند اما برخی از دولتمردان به جای پاسخ قاطع 
با مصاحبه در روزنامه و... منتقدان دلس��وز داخلی را مورد حمله قرار می دهند 

و دیواری کوتاه تر از دیوار هموطنان دلسوز خود نمی یابند. واقعاً عجیب است!
0913---2731
* شیوه بد توزیع سبد کاال در میان اقشار مردم و تبلیغات وسیعی که دشمنان 
در این مورد برای سیاه نمایی علیه ایران راه انداخته اند از جهت صنعت گردشگری 

و جهانگردی نیز به ضرر کشور تمام شده است.
0912---5626

پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 12
در پاس��خ به مطلب مندرج در روزنامه کیهان مورخ 13 و 92/11/14 با عنوان 
برپایی بازار صنایع دس��تی، س��وغات اقوام ایرانی و پوش��اک در محور خیابان 

باب همایون به آگاهی می رساند:
1- از ب��دو ش��روع به فعالیت پیمانکار حس��ب هماهنگی ب��ه عمل آمده کلیه 
فروش��ندگان خانم از مقنعه های متحد الشکل استفاده نموده و طی بازدیدهای 
مس��تمر بانوان شاغل در شهرداری منطقه، تذکرات الزم جهت حفظ و رعایت 
حجاب اسالمی در حد متعارف اجتماع داده شده ضمن اینکه از طریق ایستگاه 

رادیویی بازار نیز اعالن همگانی می گردد.
2- براساس بند 1 ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و ماده 
11 که در آن تصریح شده »کلیه شهرداری ها موظفند به تناسب تعداد و تنوع 
کس��ب و کار خانگی مکان های مناس��بی را برای عرض��ه محصوالت صاحبان 
مشاغل مذکور به صورت دوره ای در روزهای مشخص در هفته، تامین نمایند.« 
شهرداری با هدف حمایت از مشاغل خانگی و ساماندهی دستفروشان نسبت به 

انجام وظایف و مسئولیت های قانونی خود اقدام نموده است.
3- با عنایت به همجواری بازار مذکور با آستان مقدس امامزاده روح ا.. الحسنی 
و از طرفی حساسیت منطقه، پخش موسیقی و مولودی مرتبط با والدت و ایام 
دهه فجر با پخش ش��عائر انقالبی در محل مذکور انجام ش��ده که بیش از پیش 

حال و هوای انقالبی را در محل مذکور طنین انداز نموده است.
4- در حوزه عرضه محصوالت بهداش��تی و غذایی با توجه به تنوع محصوالت 
اعم از صنایع دستی، مواد غذایی و سوغات اقوام ایرانی از نظر کیفی و کمی و 
از طرفی با شاخص قرار دادن رضایت شهروندان به عنوان بازدیدکنندگان مخیر 
به خرید، می توان به نس��بت حجم خرید و میزان استقبال شهروندان، رضایت 

نسبی مردمی را ارزیابی و نتیجه گیری نمود.

روحانی همچنان 
رفتار موسوی و کروبی را افراطی می داند

»روحانی، کاری را که موس��وی و کروبی 4 س��ال پیش انجام دادند، افراطی 
وخارج از اعتدال می داند.«

این مطلب را علی افش��اری نفوذی حزب مشارکت در گروهک دفتر تحکیم 
بیان کرد. وی در سایت روزنت با بیان اینکه شعار قیامت شدن ایران در صورت 
دس��تگیری موسوی و کروبی عملی نشد، نوشت: برای روحانی و حلقه نزدیکان 
وی، آزادی موسوی و کروبی صرفا در حد فیزیکی مطلوب است. روحانی نگران 
تداوم رفتار موس��وی و کروبی است. جلوگیری از فعالیت های این دو راه را برای 
فعالیت روحانی مس��اعد کرده وگرن��ه حاکمیت در غیاب خطر آنها دلیلی ندارد 
حضور امثال روحانی را تحمل نماید. تمایز راهبردی جنبش سبز و گفتمان اعتدال 
و بنفش رقابت بین این دو گزینه را اجتناب ناپذیر می س��ازد. از دیدگاه روحانی، 
تصمیمی که موسوی و کروبی در چهار سال پیش اتخاذ کرده اند،  افراطی و خارج 
از اعتدال اس��ت. به همین دلیل روحانی با 9 دی و جنبه آئینی بخشیدن به آن 
در تقویم مناس��بات جمهوری اس��المی همراهی کرد. حسام الدین آشنا پیش از 
این اعالم کرد موسوی وکروبی باید بپذیرند که رفتار گذشته را تکرار نمی کنند.

افش��اری در ادامه با انتقاد از خلط رنگ های بنفش و س��بز و نبودن حامیان 
محکم برای موسوی و کروبی نوشت: در جریان انتخابات ریاست جمهوری ریزش 
در جنبش س��بز به وجود آمد و برخی بدون توجه به مواضع موس��وی و کروبی، 
دنبال حسن روحانی رفتند و مشکالتی را به وجود آوردند. بعد از گذشت 6 ماه 

از تشکیل دولت جدید تصور رفع حصر این دو، غلط از آب درآمده است.
در همین حال مرتضی کاظمیان از اعضای فراری گروهک ملی - مذهبی  با 
تخطئه اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه همه گروه ها و جریان ها در راهپیمایی 
22 بهمن آمده بودند، نوش��ت: آقای روحانی! همه نیامده بودند از جمله اعضا و 
فعاالن حزب مشارکت و دیگر احزاب مشهور دوم خردادی و اصالح طلب که در 
مراس��م 22 بهمن ش��رکت نکردند. آیا آقای روحانی جایگاهی برای اپوزیسیون 
قائل نیست که می گویند تا میر و شیخ و دیگر دوستان ما در بندند، ما نمی آییم؟

خاطرنش��ان می شود خاتمی و س��ران مجمع روحانیون نیز بر خالف دعوت 
به حضور در راهپیمایی 22 بهمن، عمال به خاطر ترس از اعتراض مردم در این 

مراسم باشکوه جرأت عرض اندام پیدا نکردند.
شرایط باز شد

هول شدم گفتم شتر!
صادق زیباکالم اظهارات به دور از تعادل خود را به بس��ته بودن فضا نس��بت 

داد و مدعی شد چون فضا باز شده، از »شتر« گفته است!
وی که چندی پیش داشتن اصل فناوری و انرژی هسته ای را زیر سؤال برده 
بود و به تازگی هم یک تنه اسرائیل را به رسمیت شناخت، در مصاحبه با تابناک 
می گوید: من می پذیرم که ش��اید)!( بخش��ی از رویکردهایم خیلی هم به عنوان 
روش درست نبوده است. همواره بر این باورم که یکی از دالیل سانسور در ایران، 
خود نخبگان ما بوده اند. هنگامی که شرایط و فضا مقداری باز می شود، نخبگان 
ما یک مرتبه گفته اند »ش��تر« و به چیزی کمتر از گفتن ش��تر بسنده نکرده اند. 
وقتی فضا یک مقداری باز شد، آقای صادق زیباکالم به جای اینکه بیاید و ژنو را 
ارزیابی کند و بگوید بخش ها و مفادی که در این توافق آمده چه بوده و چه نبود، 
یکباره می گوید چه کسی گفته موضوع هسته ای برای کشور مفید بوده است. یا به 
جای اینکه راجع به مناسبات با جهان عرب صحبت بکند، می گوید من اسرائیل 

را به رسمیت می شناسم. گالیه شما درست است. برای اینکه صادق زیباکالم ها 
باعث می شوند فضای باز سیاسی در کشور نتواند نهادینه شود و شکل بگیرد.

زیب��اکالم در حالی که هیچ محدودیتی در نوش��تن تحلیل در روزنامه ها یا 
سخنرانی و مصاحبه ندارد، می گوید: بعضی ها امثال صادق زیباکالم را آنقدر در 
منگنه و اس��تیصال قرار می دهند که وقتی مقداری فضا باز ش��د، مثل فنر یک 
مرتبه جهش می کنند. مثاًل اینکه هر چیزی که مسئولین فکر می کنند، درست 
اس��ت و عکس آن نباید انعکاس پیدا کند، منجر به همین جهش ها می شود. ما 

چوب این تفکر را بارها و بارها خورده ایم.
وی این را هم گفته که یک شبه می خواسته ره صد ساله برود و این به فضای 

سیاسی خدشه وارد می کند.
اما داریوش س��جادی از مش��اوران س��ابق مهدی کروبی و همکار نش��ریات 
اصالح طلب درباره مواضع به دور از تعادل زیباکالم معتقد است: قبالً وقتی می گفتن 
»ش��ما فقط تا نوک دماغت رو می تونی ببینی« این گزاره برخوردار از مالمت و 
شماتت نسبت به کسانی بود که فاقد نگرش کالن و وسعت اندیشه بودند. حاال 
برعکس شده و در یک رقابت سنگین در تالشند تا با جراحی پالستیک فقط تا 

نوک دماغ شان را ببینند و ببینانند!
وی می افزای��د: اظهارات دماگوژیک اخیر آقای »زیباکالم« را نیز می توان در 
چارچوب تا »نوک دماغ بینی« و »نوک دماغ بیناندنی« محسوب کرد که به دلیل 
فقد بضاعت دینی مشارالیه و اتکای صرف به محفوظات مکتسبه از مکاتب غرب 
و پذی��رش قطعی و یقینی و »ایدئولوژیک«)!( آن محفوظات بدون ارزنی داللت 
و جس��ارت در به چالش کشیدن مبانی آن محفوظات، به صورتی اجتناب ناپذیر 
منجر به آن می شود تا مبتالبه با یقینی فرض کردن »افق جهان« با »افق نوک 

بینی خود« دچار خود فریبی منجر به عوام فریبی شود.
گزینه ایران مقتدر به روایت کارنگی

اندیشکده آمریکایی کارنگی طی گزارشی در آستانه دور جدید مذاکرات ایران 
و 1+5 علت اصلی  دشمنی ها و کینه توزی های غرب علیه ایران را برمال کرد. این 
گزارش نشان می دهد آمریکا اساساً با موجودیت انقالب اسالمی و قدرت فزاینده 

آن دشمنی دارد و  هسته ای شدن ایران بهانه است.
کارنگی در گزارش خود به قدرت فزاینده و نفوذ ایران در منطقه اذعان می کند 
و می نویسد: ایران به مثابه هژمون منطقه ای بلند پروازی در نظر گرفته می شود که 
هدف مستقیم آن، تضعیف و حذف نفوذ وحضور آمریکا در خاورمیانه است. ایران 
همچنین به عنوان تهدید نظامی ای مطرح می ش��ود که قدرت آن برای ترساندن 
همسایگانش می تواند توسط برنامه هسته ای در حال ظهور، اما بلند پروازانه آن، به 
شدت تقویت شود. ایران، به عنوان بزرگ ترین کشور شیعه و رهبر جبهه مقاومت 

اسالمی، از طر ف اسرائیل و برخی کشورهای عربی یک تهدید تلقی می شود.
کارنگی بدون اش��اره به اینکه آمریکایی ها بارها رجز خواندند که دولت بشار 
اس��د رفتنی اس��ت و در آخرین اقدام حتی موعد حمله به س��وریه را نیز تعیین 
کردند ولی ناکام ماندند به نقش و نفوذ ایران در ایستادگی سوریه اشاره می کند 
و اذعان می دارد: »تهران به دلیل ترس و دودلی غرب، جسارت پیدا کرده و کمک 

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن در نظر دارد یک دستگاه قایق الیروب از 
نوع کاترساکشن با مارک WERI تیپ NW250 با کارکرد 11833 ساعت، 
س�اخت آلمان س�ال 1983 و مطابق مش��خصات فنی مندرج در اسناد مزایده را 

از طریق مزایده بر مبنای باالترین قیمت پیشنهادی بشرح زیر به فروش برساند.
* قیمت پایه کارشناسی قایق الیروب: 3/900/000/000ریال

* مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 195/000/000ریال
ارائه سپرده شرکت در مزایده می بایست به یکی از طرق زیر صورت پذیرد:

الف: ارایه فیش واریزی به شماره حساب جاری سیبا 2175084406002 نزد 
بانک ملی شعبه گیل رشت- کد3716

ب: ارای��ه ضمانت نامه معتبر بانکی )در صورت ارائ��ه ضمانت نامه بانکی حداقل 
مدت اعتبار از زمان برگزاری مزایده می بایست به مدت سه ماه باشد.(

* مطابق مقررات سازمان اقتصاد و دارایی 6٪ مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پس 
از محاسبه از برنده اخذ و به حساب مربوط واریز خواهد شد.

* هزینه کارشناسی و هزینه آگهی روزنامه برعهده برنده مزایده خواهد بود.
تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 1392/11/30 لغایت 1392/12/8

محل فروش اس�ناد: رشت- بلوار امام خمینی ش��رکت سهامی آب منطقه ای 
گیالن- ساختمان مالی و پش��تیبانی- دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 

)کسب اطالعات بیشتر با شماره 0131-6660913(
زمان بازدید: متقاضیان می توانند از تاریخ 92/11/30 لغایت 92/12/8، ضمن 

خرید اوراق مزایده ممهور به مهر امور تدارکات آب گیالن همه روزه به استثناء 
روزهای جمعه و تعطیالت رسمی در ساعات اداری با هماهنگی امور تدارکات و 

هماهنگی با سد سنگر واقع در گیالن نسبت به بازدید اقدام نمایند.
پایان مهلت تحویل پاکات پیشنهاد: ساعت 10 روز شنبه مورخ 92/12/17 

در محل دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن با اخذ رسید.
تاریخ بازگش�ایی پاکات: ساعت 11 همان روز ش��نبه مورخ 92/12/17 در 

محل دفتر معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
فروش اس�ناد مزایده: اسناد مزایده در قبال ارائه فیش واریز 150/000ریالی 
به شماره حساب 2170094437006 تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین استان 

گیالن- نزد بانک ملی شعبه رشت تحویل می گردد.
ش�رایط کلی شرکت کنندگان: ش��رکت کنندگان باید به س��ن قانونی انجام 

معامله رسیده و منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشند.
* حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات مزایده بالمانع است.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
* ش��رکت کلیه افراد حقیقی و حقوقی به استثناء کارکنان دولت بالمانع است. 

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت های ذیل مراجعه گردد.
 WWW.GLRW.IR         :آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
WWW.WRM.IR               :آدرس اینترنتی مدیریت منابع آب ایران
 iets.mporg.ir                   :آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی

آگهی مزایده الف-ب-92-580-2
تجدید مزایده

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

نوبت اول وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران
 شرکت آب منطقه ای گیالن

معاون وزیر خارجه روسیه تاکید 
کرد تحریم ه�ای یک جانبه آمریکا 
علیه ایران وجاهت قانونی ندارند و 

نامشروع هستند.
س��رگی ریابکوف در آس��تانه آغ��از 
مذاک��رات هس��ته ای می��ان ای��ران و 
1+5 در جم��ع خبرن��گاران حاض��ر در 
محل س��فارت ایران در مس��کو گفت: 
تحریم ه��ای غیرقانونی مانع پیش��رفت 
بیشتر گفت وگوهای ایران و گروه 5+1 
درباره برنامه هسته ای تهران خواهد شد.
وی افزود: به عقیده ما اقدام آمریکا 
برای افزایش تحریم های خود علیه ایران 
راه مطمئنی ب��رای از بین بردن مبنای 
س��الم و مثبت پیش��رفت های آینده در 

موضوع هسته ای ایران است.
وی ب��ه محض ورود به وین و محل 
مذاک��رات ای��ران و 1+5 نیز اعالم کرد: 
بگذارید ببینیم که ما بعد از این مذاکرات 
چه در دست داریم. حقیقتاً همه چیز در 

حال حاضر پیچیده است زیرا همانطور 
ک��ه ما می دانی��م آمریکا اخیراً لیس��ت 
تحریم ه��ا علیه ایران را گس��ترش داده 
است که این مس��ئله به هیچ عنوان به 

آغاز مذاکرات کمکی نمی کند.
داد:  ادام��ه  اینگون��ه  ریابک��وف 
موضوعاتی که مذاکره کنندگان در مورد 
آنها بحث خواهند کرد احتماالً تنها اجازه 
یک پیشرفت ناچیز را می دهد اما ما به 
هر حال برای رس��یدن ب��ه یک راه حل 
تالش می کنیم اما هیچ توهم یا انتظارات 
باال نداریم.  معاون وزیر خارجه روس��یه 
تصریح کرد: یک دوره از مذاکرات دشوار 
هم اکنون آغاز شده است. به طور قطع، 
گفت وگوه��ای مقدماتی و اولیه س��اده 
نیس��ت اما هم اکنون با یک وظیفه مهم 
روبرو هستیم زیرا می بایست بر روی یک 
تصمیم بادوام طوالنی مدت کار کنیم. ما 
زمان زیادی نداریم و تنها در آغاز یک راه 

طوالنی هستیم.

ریابکوف:تحریم های غیرقانونی آمریکا
 مانع پیشرفت مذاکرات ایران و 1+5 است

تسلیت به همکار
باخبر شدیم آقای محمدرضا صفری سرپرست دفتر کیهان در مشهد 
در غم فقدان همس��ر خود س��وگوار اس��ت. این مصیبت را به وی و سایر 
بازماندگان آن مرحومه تس��لیت گفته و صبر و شکیبایی برایشان از ایزد 

منان خواهانیم.

روز اول مذاکرات ایران با 1+5 در وین پایان یافت

وزیر خارجه: نقض عهد نمی کنیم
اما از حقوق خود کوتاه نمی آئیم

اول مذاکرات جامع  روز 
ای�ران و گ�روه 1+5 دیروز 
)سه شنبه( به ریاست ظریف 
و اش�تون در محل سازمان 
ملل متحد در وین در حالی 
برگزار ش�د که طرفین این 
دور از مذاکرات را س�خت، 
و دش�وار توصیف  پیچیده 
کردن�د و طبق برنامه اعالم 
شده قرار است این مذاکرات 
تا ف�ردا )پنج ش�نبه( ادامه 

داشته باشد.
بامداد دوشنبه )28 بهمن( 
هیئ��ت مذاکره کننده ایرانی به 
ریاس��ت ظریف وزی��ر خارجه 
کش��ورمان راهی وین پایتخت 
اتریش ش��د تا صبح سه شنبه 
مذاکرات جامع ای��ران و گروه 

1+5 رسماً آغاز شود.
دوش��نبه شب نیز ظریف و 
اش��تون در ضیافت شامی که 
در محل دفتر نمایندگی ایران 
در وی��ن برگزار ش��د در مورد 
نحوه برگزاری مذاکرات جامع 
آن  در  مط��رح  موضوع��ات  و 

گفت وگو کردند.
ظریف دوشنبه شب پس از 
شام  کاری با خانم اشتون گفت: 

انقالب  همان ط��ور که رهب��ر 
روز دوش��نبه تأکی��د کردند ما 
مردمی هس��تیم که نقض عهد 
نمی کنیم؛ قراری که گذاشتیم 
پای آن می ایس��تیم و روی آن 
اصرار داریم و همزمان از حقوق 

خودمان هم کوتاه نمی آییم.
وی در پاسخ به این پرسش 
که »آیا امیدی به دس��تیابی به 
توافق در مذاکرات وجود دارد؟« 
گفت: ما از قبل ورود به مذاکرات 
گفته ایم که وارد مرحله اول از 
مرحله نهایی شده ایم از این رو 
از مرحله اول توقع توافق نداریم. 
ما حتی قرار نیست در مذاکرات 
راجع به متن��ی در این مرحله 

توافق کنیم.
ظریف در گفت وگو با شبکه 
العالم نیز خاطرنش��ان کرد: لذا 
همانطور که برنامه هس��ته ای 
ما ارتباطی با موضوعات نظامی 
ندارد، موضوعات نظامی ما هم 
ارتباطی با این مذاکرات ما ندارد 
و در این مذاکرات فقط در مورد 
موضوع هسته ای بحث می شود. 
کاترین اش��تون نیز پس از این 
دیدار تأکید کرد که به مذاکرات 

خوش بین و امیدوار است.

برگزاری دور اول 
مذاکرات

دور اول مذاک��رات جام��ع 
ای��ران و گ��روه 1+5 س��اعت 
13/30 دقیقه دیروز )سه شنبه( 
به وقت تهران به ریاست ظریف 
و اشتون در مقر سازمان ملل در 
وین به مدت 40 دقیقه برگزار 
شد. قبل از شروع این مذاکرات، 
ظریف دیدارهای دوجانبه ای نیز 
با ریابکوف معاون وزیر خارجه 
روس��یه، یوکیا آمانو مدیر کل 
آژان��س و رئیس جمهور و وزیر 

خارجه اتریش داشت.
س��یدعباس عراقچی عضو 
مذاکره کنن��ده  تی��م  ارش��د 
کشورمان که در مذاکرات ظهر 
دی��روز حض��ور داش��ت بعد از 
خاتمه آن و در جمع خبرنگاران 
گفت: شروع مذاکرات خوب بود، 
البته در حد دو سخنرانی کلی و 
عمومی توسط اشتون و ظریف. 
ادام��ه به مباحث کارشناس��ی 
تبدیل گردید. ما و آقای ظریف 
تأکید کردیم که ایران مصمم به 
ادامه مذاکرات در فضای حسن 
نیت است از همین رو از طرف 
مقابل نیز همان انتظار را داریم. 

م��الک مذاک��رات برنامه اقدام 
مشترک است و هیچ موضوعی 
خارج از آن چارچوب نمی تواند 

در دستور کار باشد.
عراقچی اعالم کرد اش��تون 
هم از عزم و اراده ش��ش کشور 
برای ادام��ه مذاکرات خبر داد 
اما تأکید کرد که باید در عمل 
این موضوع را مشاهده کرد. به 
گفته وی مذاکرات احتماالً فردا 

هم ادامه خواهد یافت.
معاون وزیر خارجه کشورمان 
گف��ت: مذاکرات مربوط به گام 
 نهای��ی هنوز یک دس��تور کار 
مش��خص ندارد و درب��اره آنها 
صحبت خواهیم کرد تا به یک 
دس��تور کار مش��خصی دست 
یابیم و مذاکرات براس��اس آن 
ادامه یابد. ما منتظر ش��نیدن 
دس��تور کار مورد نظر غربی ها 
و  اظه��ارات  ب��ه  و  هس��تیم 
گفته های پراکن��ده که قبل از 
این گفته شده و بعضاً خوراک 
داخلی است توجهی نمی کنیم.

عراقچی خاطرنش��ان کرد: 
تأکید کردیم که مالک مذاکرات 
اس��ت  اقدام مش��ترک  برنامه 
و هی��چ موضوع��ی خ��ارج از 
چارچوب این برنامه در دستور 

کار مذاکرات نمی تواند باشد.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده 
هسته ای کشورمان تصریح کرد 
که برچیده ش��دن تأسیس��ات 
هس��ته ای ایران در دستور کار 

نیست.
درب��اره  همچنی��ن  وی 
اظهارات مق��ام معظم رهبری 
پیرام��ون مذاکرات اخیر گفت: 
فرمایشات رهبر معظم انقالب 
هم��واره نصب العی��ن ب��وده و 
خواهد بود. ایشان فرمودند که 
وزارت خارجه به وظیفه خودش 

ادامه دهد.
بقیه در صفحه 10

خود را به سوریه افزایش داده است.«
این اندیشکده آمریکایی پس از بررسی تحوالت کنونی منطقه به عنوان اقدام 
اورژانس��ی و فوری به غرب پیش��نهاد می دهد که باید جلوی قدرت و نفوذ ایران 

در منطقه گرفته شود.
با این توصیفات که حاوی اقتدار و قدرت روزافزون ایران اس��ت، خوب بود 
این اندیشکده آمریکایی به صراحت به لفاظی ها و بلوف مقامات ارشد کشورش 
که همواره می گویند »همه گزینه ها روی میز است« می پرداخت و حتماً تحلیلی 

خواندنی می شد.!
عقل های متحجر در شوروی و آمریکا 

در کار آیت اهلل خمینی درماندند
»عقل های متحجر چه در غرب و چه در ش��وروی از انقالب گس��ترده مردم 
ایران تحت مدیریت آیت اهلل خمینی که رژیم مس��تبد و غرب گرای ش��اه را از پا 
انداخت، بهت زده  بودند و می گفتند مگر با اسالم می شود انقالب یا پیشرفت کرد«.

گنادی لیتوینیتسف تحلیل گر روس این تحلیل را در سی و پنجمین سالگرد 
پیروزی انقالب اس��المی  ایران، در تارنمای »ایران رو« منتش��ر کرد و نوش��ت: 
انقالب اسالمی به پیروزی رسید و تلفیق مجدد دولت و دین، بازگرداندن ملت 
به سرچش��مه های معنویت، پیوند زدن زندگی معاصر بدون ترک دستاوردهای 
فکری و فنی آن به فرهنگ سنتی با مبانی »قدیمی« و جاویدان آن نظیر عدالت 

اجتماعی، اخالق در سیاست را هدف خود اعالم کرد.
وی می افزاید:  سی و پنج سال است انقالب اسالمی که به همت مردم پیروز 
ش��د، همه کلیشه ها و پیش بینی های فلس��فه سیاسی غرب را نقش برآب کرده 
است؛ آنها با کاربرد ادبیات رایج خود به بحث درباره ارتجاع، تاریک اندیشی دینی 

و بازگشت به قرون وسطی پرداختند.
محقق روسی خاطرنشان می کند: امام خمینی می گفت اول اسالم و بعد هر 
چیز دیگر. به همین علت، اس��الم در ایران به نیروی متحدکننده ای تبدیل شد 
که دش��منان داخلی و خارجی از پس آن برنمی آیند. مخالفان لیبرال و چپگرا 
بی کفایتی از خود نش��ان دادند. ش��عارهای ملی گرایان هم از حمایت توده های 

مردم برخوردار نشدند. 
وی همین کش��ورهای غرب��ی و قبل از همه، آمریکا ک��ه اکنون از »میدان 
اوکراین« پش��تیبانی می کنند، در س��ال 1979 از شاه که به سرکوب وحشیانه 
مردم پرداخت، درخواست نمی کردند که »به زور متوسل نشود«؛ گارد و پلیس 
را از پایتخت بیرون بکشد و با رهبران قیام دور میز مذاکرات بنشیند. بر عکس، 
آنه��ا به هر وس��یله ممکن و از جمله از راه نظام��ی به غرق کردن قیام مردم در 

خون کمک می نمودند.
در ادامه این تحلیل آمده اس��ت: مخالفان »نظ��ام آیت اهلل ها« در طول همه 
سال های بعد از پیروزی انقالب چشم به راه تکان های شدید جدید در ایران بودند 
اما انتظار آنها بی نتیجه ماند. اگر حوادث و چرخش های دراماتیک فرانسه بعد از 
سال 1789 و روسیه بعد از سال 1917 و یورش ها به »همراهان«، ترور گسترده 
و س��یالب خون در این کش��ورها را به خاطر آوریم، باید اعتراف کنیم که رژیم 
اسالمی که تنها در دو سه سال اول می جوشید، درجه باالی »خود انضباطی«، 
تس��امح و پایداری را از خود نش��ان داد.  انقالب به جنگ داخلی منجر نش��د و 
مخالفان کمونیست و لیبرال نتوانستند در برابر نفوذ تعیین کننده سازمان های 
دینی هیچ کار مهمی بکنند. جان کالم، انقالب اسالمی به یکی از کم هزینه ترین 

انقالب های تاریخ به لحاظ خونریزی تبدیل شد. 

لیتوینیتسف در ادامه می نویسد: ملتی که حیثیت ملی خود را باز یافت، به 
لحاظ معنوی به خود آمد و به ریشه های دین خود روی آورد، قادر به بازسازی 
خود از نو و بازگشت به صحنه تاریخی به صورت نوسازی شده و شاد و با طراوت 
و مملو از توانمندی   های خالقانه جدید ش��د. اما سیاستمداران و نظریه پردازان 
غرب هنوز ایران را به فقدان دمکراسی و »نقض حقوق« متهم می کنند. ما در 
این زمینه شاهد گزینه کالسیک افسانه سازی لیبرال هستیم. در این افسانه ها 
هر چیزی که با منافع غرب مطابقت نداش��ته باش��د، به عنوان »نیروهای شر« 
وصف می شود در حالی که همه آنهایی که وفادار به منافع غرب هستند، از هاله 
آزادی و قداست برخوردار می شوند. گاهی رژیم های سرکوب گر کهنه، خودکامه 
و ارتجاعی توس��ط عروسک بازان واش��نگتن و بروکسل به اردوگاه »دمکراسی« 
نسبت داده می شوند. مهم این است که آنها اراده غرب را اجرا کرده و ملت های 

خود را خوب مهار بزنند.
وی در ادامه خاطرنش��ان  می کند: هرگونه اعتراض به خودخواهی اقتصادی 
غرب، فلس��فه بی اص��ول »جامعه مصرف��ی« و فرهنگ عمومی فاس��دکننده و 
اغفال کنن��ده، در »جهان آزاد« به عنوان شورش��ی تلقی می ش��ود که باید فوراً 
مجازات گردد. تصادفی نیس��ت که امام خمینی کش��ورهای غرب و قبل از همه 
آمریکا را »استکبار جهانی« نامگذاری کرد؛ نظریه پردازان و عوامل تبلیغات آنها 
نمی توانند حتی این اندیشه را به ذهن خود راه دهند که شاید کسی جرات کند 

به گونه خاص خود مفاهیم آزادی و دمکراسی را تعریف کند.

کادو
گفت: یکی از ضد انقالبیون مقیم آمریکا در وبالگ شخصی 
خود خطاب به اردش��یر امیرارجمند، مش��اور فراری موس��وی 
نوش��ته است؛»هر چه فکر می کنم می بینم که تو خیلی از من 

بیچاره تری«. 
گفتم: چرا؟! مگه چی شده؟!

گف��ت: خطاب به او نوش��ته اس��ت؛ »من وقت��ی بی محلی 
آمریکایی ها را دیدم، از همکاری بیش��تر با آنها خودداری کردم 
ولی تو همه چیزت را داده ای و هیچ چیز به دست نیاورده ای«!

گفتم: چه عرض کنم؟! از یارو پرس�یدند تا به حال از 
کسی کادو گرفته ای؟ گفت؛ یک بار از دوستم یک کادوی 
گرانقیمت گرفتم. پرس�یدند؛ چی بود؟ گفت؛ نمی دونم! 
می خواس�ت بره دستش�ویی کادویش را داد دست من 

براش نگه دارم تا بره و برگرده!

»آی�ا اهمیت برخورداری کش�ورمان از دانش و فناوری هس�ته ای در 
حد و اندازه ای هست که با هزینه های آن نظیر تحریم های اقتصادی برابری 
کند؟ و مگر فعالیت هسته ای در پیشرفت و توسعه و زندگی مردم چه نقش 

برجسته ای دارد که بهای سنگین آن قابل پذیرش باشد«؟!
این پرسش اگرچه تاکنون بی پاسخ نبوده و نمانده است ولی از آنجا که 
این روزها و همزمان با مذاکرات ایران و 1+5 بار دیگر و در سطح گسترده تری 
از سوی رسانه های بیرونی و برخی از جریانات داخلی مطرح شده و به آن 
دامن زده می شود؛ اشاره ای - هر چند گذرا- به نکاتی در این باره ضروری 
به نظر می رسد و ابتدا باید گفت؛ این تصور که تحریم های اقتصادی آمریکا 
و متحدانش به خاطر فعالیت هسته ای  کشورمان  است، امروزه به اندازه ای 
رنگ باخته که به یک شوخی بی مزه شبیه است و در این باره پیش از این، 
مستندات فراوانی داشته ایم که نیازی به تکرار آن نیست و نگاه این نوشته 

از زاویه دیگری است؛ 
1- دانش هس�ته ای و فناوری آن یک�ی از حلقه های تعیین کننده در 
زنجیره علوم و تکنولوژی اس�ت که با بس�یاری از شاخه های دیگر علوم 
رابط�ه عل�ت و معلولی دارد، تا آنجا که ح�ذف این حلقه از زنجیره علم و 
محرومیت از دانش هس�ته ای می تواند خط توس�عه علوم و تکنولوژی را 
به طور جدی مختل کرده و در مواردی متوقف کند. از سوی دیگر و دقیقا 
به همین علت، دانش هسته ای ده ها شاخه علمی و تکنولوژیک دیگر را در 
بستر خود تولید و یا گسترش می دهد، نظیر استحصال منیزیوم و زیرکونیم 
)شیمی صنعتی(، ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته )مکانیک(، پیشرفت 
مثال زدنی در بهره گیری از اشعه لیزر )فیزیک نور(، ساخت آلیاژ مقاوم در 
برابر چرخش چند ده هزار دور در دقیقه سانتریفیوژها )متالوژی( و ده ها 
دستاورد علمی و تکنولوژیک دیگر که دانش و فناوری هسته ای کشورمان 
علی رغم تحریم ها و فش�ارهای فراوان بیرونی در پی داشته است و شرح 

آن به درازا می کشد.
بنابراین، کسانی که توقف برنامه هسته ای را توصیه می کنند- صرفنظر 
از نی�ت و انگیزه واقعی آنها- دس�ت کش�یدن از پیش�رفت های علمی و 
تکنولوژیک را پیش�نهاد می کنند و برای کش�ورمان نسخه عقب ماندگی 

می پیچند!
2- تولید برق و انرژی اگرچه یکی از بااهمیت ترین دستاوردهای دانش 
و تکنولوژی هس�ته ای اس�ت- که ب�ه آن خواهیم پرداخ�ت- ولی کاربرد 
دانش هس�ته ای محدود به تولید انرژی نیس�ت و این فناوری، کاربردهای 
فراوان دیگری نیز دارد که برای پی بردن به آن کافی است به انبوه سایت ها 
و خروجی اعالم شده مراکز علمی که به آسانی در دسترس همگان است، 
نیم نگاهی انداخته ش�ود. کس�انی که توقف برنامه هسته ای کشورمان را 
توصی�ه می کنند، اگر کمتری�ن مایه ای از غیرت دینی و ملی و دلس�وزی 
برای مردم این مرز و بوم داشته باشند به یقین با مشاهده فهرست طوالنی 
کاربرد دانش هس�ته ای در عرصه های مختلف علمی، صنعتی و اقتصادی، 
از توصیه ارتجاعی خود شرمنده می شوند و البته آنان که خود را به خواب 

زده اند، حساب جداگانه ای دارند!
در محدوده این نوشته به چند نمونه از کاربردهای دانش هسته ای که 
فقط اندکی از بسیارهاس�ت اش�اره می شود، نظیر؛ تهیه و تولید کیت های 
رادیو دارویی برای مراکز پزشکی هسته ای، تهیه و تولید رادیوداروهای ویژه 
به منظور تشخیص انواع بیماری های تیروئید و درمان آنها، تولید داروهای 
ضروری برای تشخیص بیماری های هورمونی و درمان و ترمیم آسیب های 
هورمونی. کاربرد در تشخیص تومورهای سرطانی، رفع گرفتگی های وریدی، 
تصویربرداری و تشخیص بیماری های قلبی، عفونت ها، التهاب های مفصلی، 

آمبولی ها و ده ها کاربرد شناخته شده دیگر در عرصه پزشکی.
دانش هس�ته ای در عرصه دامپزش�کی نیز کاربرده�ای فراوانی دارد 
که تغذیه، بهداش�ت و ایمن س�ازی محصوالت دامی، اصالح نژاد دام ها و... 

از جمله آنهاست.
از تکنیک های هس�ته ای برای کشف س�فره ها و منابع آب زیرزمینی، 
تش�خیص محدوده آن، هدایت آبهای سطحی و زیرزمینی، کنترل ایمنی 
سدها، کشف نشت های احتمالی سدها، پی بردن به آسیب های رانشی زمین، 

شیرین کردن آب های شور و... استفاده می شود.
دانش هس�ته ای در صنایع غذایی و کش�اورزی نی�ز کاربردهای ویژه 
و منحص�ر ب�ه ف�ردی دارد که مقابل�ه با ویروس ه�ای گیاهی، مب�ارزه با 
آلودگی ه�ای میکروب�ی، جلوگیری از فس�اد مواد غذای�ی، کنترل حمله 
حشرات به محصوالت کشاورزی، تنظیم زمان رسیدن محصوالت، افزایش 
جهش�ی برخی محصوالت نظیر گندم، برنج و پنبه و... فقط چند نمونه از 

این کاربردهاست.
دانش و تکنولوژی هس�ته ای کاربردهای فراوان دیگری نیز در س�ایر 
حوزه های علمی و فنی و اقتصادی دارد که حتی ارائه فهرست آن نیز بیرون 

از محدوده این نوشته است.
3- و اما، یکی از بااهمیت ترین و کارسازترین موارد استفاده صلح آمیز 
از دانش و تکنولوژی هسته ای، تولید برق با بهره گیری از نیروگاه های اتمی 
و تولید سوخت آن به دو روش، غنی سازی اورانیوم از طریق دستگاههای 
سانتریفیوژ و یا »لیزر« است. این بخش از کاربرد دانش هسته ای است که 
امروزه در کش�ورمان بیش�ترین توجه را به خود جلب کرده است. آمریکا 
و متحدانش از بیرون و افراد اندک و کم ش�ماری از درون برای وادار کردن 
ایران اس�المی به انصراف از فعالیت هس�ته ای روی همین بخش از کاربرد 
دانش اتمی تمرکز کرده و توقف فعالیت هسته ای و بهره گیری از منابع انرژی 
جایگزین- عمدتا فسیلی- را توصیه می کنند. در این باره گفتنی است که؛

4- نیاز ساالنه کشورمان به برق نزدیک به 8 هزار مگاوات است برای 
تولید این میزان برق 220 میلیون بشکه نفت خام مصرف می شود و براساس 
برآورد مراکز علمی، مصرف 220 میلیون بشکه نفت خام بیش از هزار تن 
گاز مسموم کننده و خطرناک »دی اکسید کربن« تولید می کند، نزدیک به 
170 تن ذرات معلق در هوا، بیش از 140 تن گوگرد و 55 تن اکسید نیتروژن 
را در محیط زیس�ت پراکنده می سازد. این همه در حالی است که نیروگاه 
اتمی هیچیک از آلودگی های مورد اشاره را ندارد و با توجه به قیمت نفت و 
گاز، استفاده از نیروگاه اتمی برای تولید برق مورد نیاز کشور، ساالنه نزدیک 

به 6 میلیارد دالر صرفه جویی در پی خواهد داشت.
5- توصی�ه می کنن�د که به ج�ای نیروگاه اتمی می توانیم از س�وخت 
فس�یلی، یعنی نفت و گاز برای تولید برق اس�تفاده کنیم این پیشنهاد در 

حالی است که؛
الف: ذخایر نفت و گاز کش�ور به سرعت رو به کاهش است، که مصرف 
کالن و پرش�تاب داخلی از یکس�و و صدور نفت و گاز برای تامین نیازهای 
مالی از سوی دیگر به جان ذخایر فسیلی افتاده اند و نقطه پایان این ذخایر 

ارزشمند و گرانبها را نزدیک و نزدیکتر می کنند.
ب: اکنون زمانی را در نظر آورید- حداکثر 3 تا 4 نسل دیگر- که ذخایر 
فسیلی کشور تمام شده است. آیا تصور فاجعه بزرگی که به یقین نسل های 
آینده با آن روبرو خواهند ش�د، وحش�ت آفرین و دردآور نیست؟!  در آن 
حالت مردم  این مرز و بوم اس�المی اوال؛ هیچ ذخیره فس�یلی برای فروش 
و تامین هزینه های جاری کشورش�ان در اختیار ندارند، تأمین هزینه های 

عمرانی و پیشرفت و توسعه که جای خود دارد!
ثانیا: از سوخت الزم برای ادامه فعالیت نیروگاه های تولید برق محروم 
هستند. و برای تأمین سوخت نیروگاه ها باید دست نیاز به سوی کشورهای 
دیگر دراز کنند و بدیهی اس�ت که وقتی خزانه کش�ور از درآمدهای نفتی 
خالی باش�د قدرت خرید س�وخت و یا خرید انرژی از سایر کشورها را نیز 
نخواهند داش�ت... و این، یعنی فرو رفتن در خاموش�ی، توقف فعالیت در 

تمامی  مراکز تولیدی و صنعتی و زمینه هایی که به انرژی برق نیاز دارند.
این واقعیات تلخ و ده ها نمونه مشابه دیگر فقط با یک حساب سرانگشتی 
و مراجع�ه ای- هر چند گذرا- به داش�ته ها و یافته های انکارناپذیر علمی 
قابل درک است و از نوع تحلیل های من درآوردی و آبکی برخی از مدعیان 
سیاس�ت ورزی نیست که در پستوهای حزبی و جناحی ساخته و پرداخته 

شده باشد و...
حاال باید از کسانی که به کم دانی! و یا به فریب »عکس مار« می کشند 
و دانسته یا ندانسته، دیکته آمریکایی ها  درباره توقف فعالیت هسته ای را 
به بهانه تحریم ها به فارسی ترجمه می کنند، پرسید، کدام یک از واقعیت های 
تلخ و فاجعه آفرین مورد اشاره را می توانید انکار کنید؟! و با استناد به کدام 
تحقیق و بررسی و یا گزاره علمی برای نسل های بعدی این مرز و بوم نسخه 
فاجع�ه می پیچید؟! البته که مقاومت با س�ختی همراه اس�ت ولی اگر این 
سختی بهای یک متاع گرانقدر و یا برای پیشگیری از یک فاجعه وحشتناک 
باشد، بدیهی است که نه فقط ناگوار نیست بلکه با میل و رغبت، خریدنی 

و پذیرفتنی نیز هست.
6- برخی از مدعیان که از یکسو پی آمد فاجعه بار پایان ذخایر فسیلی 
برای چند نسل آینده را قابل انکار نمی دانند و از سوی دیگر - به هر علت 
و با هر انگیزه ای - توقف فعالیت هس�ته ای کش�ورمان را توصیه می کنند، 
از انرژی های دیگر نظیر انرژی خورش�یدی، انرژی بادی و یا آبی به عنوان 
جایگزین انرژی فسیلی یاد می کنند! که این توصیه ها قبل از آن که کارساز 
باش�د، از شدت ناپختگی، خنده دار است، چرا که؛ انرژی خورشیدی هنوز 
قابلیت صنعتی شدن و تولید انبوه را ندارد. تولید انرژی از آب با توجه به این 
که کشورمان از جمله کشورهای خشک و کم آب است، ناممکن بوده و هرگز 
نمی تواند جوابگوی نیاز کشور پهناوری نظیر ایران اسالمی باشد. برخی از 
کشورهای اروپایی مانند آلمان که مدعیان به آن استناد می کنند، از جمله 
کش�ورهای پرآب هستند و در بس�یاری از شهرهای خود، از رودخانه های 
بزرگی نظیر اروند رود برخوردارند و تولید انرژی از باد اوال؛ پرهزینه و ثانیا؛ 

کم بازده است و ثالثا- مهم تر از همه - کشورمان بادخیز نیست.
 و اما، ممکن است گفته شود که بعد از پایان ذخایر فسیلی می توانیم 
به س�راغ تولید انرژی هس�ته ای برویم! که باید گفت؛ فرایند تولید انرژی 

هسته ای، دستکم 20 سال زمان می برد.
7- و در پایان یادداشت پیش روی،  حق آن است که به بخشی از بیانات 

حکیمانه و گره گشای حضرت آقا دراین باره اشاره کنیم؛
»ملت ایران نیز مانند کشورهای مختلف درصدد است انرژی مورد نیاز 
خود را از نیروگاه هسته ای تأمین کند، چرا که در غیر این صورت از قافله 
عل�م باز هم عق�ب خواهد ماند. بنابراین تالش برای دس�تیابی به فناوری 
هس�ته ای و دیگ�ر فناوری هایی ک�ه ایران را به اوج قل�ه علم نزدیک کند 
امری واجب و وظیفه ای ملی اس�ت و ملت و دولت ایران برخالف خواس�ت 
خائنینی که اهداف آمریکا را دنبال می کنند با پایداری در برابر فشارهای 
مراکز سلطه جهانی، این هدف اساسی را دنبال خواهد کرد... نفت سرمایه ای 
تمام شدنی است که مشکالت زیست محیطی را نیز به همراه می آورد، ضمن 
آنکه می توان آن را به فرآورده های بسیار ارزشمندتر تبدیل کرد. بنابراین 
با چه منطقی ملت ایران، به استفاده نامحدود از نفت ادامه دهد و از انرژی 
هسته ای صرف نظر کند؟... دشمنان این ملت در واقع منتظرند نفت ایران 
تمام شود و ملت دست نیاز به سمت آنان دراز کند و محتاج آنها شود، اما 
ایران این مسئله را نمی پذیرد و با تکیه بر حرکت علمی ارزشمند جوانانش 

روزبه روز به پیش خواهد رفت.«


