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روز سه ش�نبه بود که خبرگزاری  ها نوشتند، سعود الفیصل در 
یک کنفرانس خبری مش�ترک با همتای آلمانی خود که در جده 
برگزار شد، ایران را به »اشغالگری«، »تعمیق بحران در سوریه« و 
»منطقه« متهم کرده و از تهران خواسته برای حل بحران سوریه، 
نیروهای خود را از سوریه خارج کند! فیصل کشورمان را در بسیاری 
از بحران های منطقه، بخش�ی از مشکل دانسته و مدعی شده که 

»ایران نه حل مشکل که خود مشکل است.«
اظهارات ضد ایرانی وزیر خارجه س�عودی ها، آنقدر مضحک، 
بی حساب و غیر حرفه ای مطرح شده  است که در »خوش بینانه ترین« 
حال�ت می ت�وان گفت، وی احتم�اال بدون آمادگی قبل�ی در این 
کنفرانس حاضر شده است. البته اظهار این گونه چرندیات، می تواند 
نتایج عوامل دیگری هم باش�د مثال.... آمیزه ای از پارکینس�ون و 

آلزایمر!
چن�دی پیش برخی منابع خبری اعالم کردند، فیصل به دلیل 
برخی مش�کالت جسمی و بروز اختالالتی در تکلم، احتماال جای 
خود را به برادرش شاهزاده ترکی فیصل خواهد داد. آنطور که در 
این خبر ها آمده بود، بروز عالیم پارکینسون در سعود الفیصل وی 
را دچار چنان مش�کالتی کرده که باقی ماندن وی در این س�مت 

اصال به صالح نیست.
 اینک�ه بزرگتری�ن »حامی تروریس�م«، بزرگترین »دش�من 
تروریس�ت ها« را »عام�ل بحران ه�ای منطقه« معرف�ی کند، اگر 
مضحک و از سر بیماری نیست پس از چیست؟ در این یادداشت 
قصد داریم با استناد به برخی گزارش  ها و موضع گیری ها، پاسخی 

برای این سوال  ها پیدا کنیم. بخوانید:
این اتهامات در حالی مطرح می ش�ود که مدت زمان زیادی از 
اعتراف جو بایدن، وزیر خارجه آمریکا درباره نقش کشورهایی مثل 
عربستان در تقویت و تشکیل و تجهیز تروریست های تکفیری که 
بزرگترین بحران فعلی منطقه هس�تند، نمی گذرد. بایدن، اگر چه 
در نهایت مجبور به عذرخواهی ش�د، ولی هرگز صحبت های خود 

را تکذیب نکرد.
نگاهی به اظهارات شخصیت های متعدد سیاسی و گزارش های 
بی ش�مار رسانه ای در سطح بین المللی)چه دوست و چه دشمن(، 
راجع به نقش پررنگ ایران در مبارزه با تروریس�م از یک طرف و 
نقش سعودی  ها در تشکیل، تقویت و تجهیز تکفیری ها، از طرف 
دیگر نشان می دهد، این ایران نیست که در منطقه بحران آفرینی 
می کند، بلکه همین س�عودی های دس�ت پرورده آمریکا در حال 
بحران آفرینی در سوریه، عراق، یمن، بحرین و کل منطقه هستند؛ 
البته با طرح، نقشه و حمایت های آمریکا و رژیم صهیونیستی، چرا 

که عربستان خود در این حد و اندازه  ها نیست.
در ادامه برای تنویر افکار عمومی به چند مورد از صد ها مواردی 
که از نقش س�عودی  ها در بحران آفرینی در منطقه حکایت دارند، 

اشاره می شود:
- رویت�رز: قط�ر و عربس�تان در حمای�ت از مخالف�ان اس�د 

)تکفیری ها( در حال رقابت با یکدیگر هستند.
- مرکز مطالعات واش�نگتن: با وجود آنکه مس�ئوالن ریاض از 
خطر »تروریسم« آگاهند، ولی این امر مانع از ارتباط آنان با سران 
گروه های تروریس�تی در عراق و س�وریه نشده است... گروهی از 
حامیان مالی تروریست  ها از عربستان سعودی هستند و آنان برای 
تضمین رسیدن این کمک ها، پول هایشان را به کویت می فرستند.
- نخست وزیر عراق در گفت وگو با بی بی سی: ایران از جمله 
کش�ورهایی اس�ت که از همان ابتدا با اعزام کارشناسان خبره در 
مبارزه با تروریسم، عراق را در مبارزه با داعش کمک کرد. زمانی که 
اربیل در خطر بود ایرانی  ها اولین کسانی بودند که به کمک آمدند.
- وزی�ر خارجه لبنان در گفت وگو با س�فیر ایران: ایران نقش 
بارزی در مبارزه با تروریس�م داشته و این پدیده خطرناک باید با 

همکاری کشورهای منطقه و جهان ریشه کن شود.
- س�خنگوی وزارت خارجه پاکس�تان در واکن�ش به غیبت 
ایران در نشست اخیر پاریس: نمی توان نقش ایران را در مقابله با 

تروریست های منطقه دست کم یا نادیده گرفت.
- بلومبرگ در واکنش با انتش�ار تصاوی�ری با عنوان »حضور 
سردار سلیمانی در آمرلی عراق«: اگر می خواهید بر تروریست های 
تکفیری غلبه کنید، به جمهوری اس�المی ایران و فرمانده نظامی 

ارشد این کشور نیاز دارید.
- س�ازمان سیا: عربستان، اردن و ... بزرگترین صادرکنندگان 

تروریست به سوریه هستند.
- اخضر ابراهیمی، نماینده سابق سازمان ملل در امور سوریه: 

بدون وجود ایران بحران سوریه حل نخواهد شد.
اینها تنها بخش بسیار ناچیزی از اظهارات و گزارش هایی است 
که در خصوص نقش عربستان در بحران آفرینی در منطقه و نقش 

ایران در بحران زدایی از منطقه اعالم و منتشر شده است.
حال باید پرسید، چر آقای فیصل، با وجود آگاهی از این حقایق، 
اینگونه رسوا به ایران حمله می کند. سوریه، عراق و لبنان، همان 
کشورهایی که آقای فیصل مدعی است ایران در آنها بحران سازی 
می کند، جزو محورهای اصلی مقاومت و کلیدی ترین دوستان ایران 
هستند؛ بنا بر این، کدام عقل سلیمی می پذیرد، ایران در کشورهای 

متحد خود بحران آفرینی کند؟ 
در مقاب�ل اما، درس�ت به همی�ن دلیل که این کش�ور ها جزو 
ب�ازوان مقاومت با محوریت ایران هس�تند، م�ورد بغض و غضب 
تکفیری ها، س�عودی  ها، صهیونیس�ت  ها و آمریکا هس�تند. بنابر 
برچسب بحران آفرین، حداقل در این سه کشور، حقیقتا به ایران 

نمی چسبد. می چسبد؟
ع�الوه بر دو دلیلی که در ابتدای این نوش�تار آوردیم، به نظر 
می رس�د، اینگون�ه واکنش های عصب�ی می تواند حت�ی، نتیجه 
شکس�ت هایی باش�د که جبهه مقاومت به رغ�م تمام تالش های 
دنیای غرب و کش�ورهای مرتجع عربی ب�ه آنها تحمیل می کند. 
نمونه ای�ن واکنش را همین چند روز پیش، رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه علیه کش�ورمان اتخاذ کرد. این موضع گیری 
احتماال به صورت اتفاقی با پیروزی مردم کوبانی، شهر کردنشین 
و هم مرز ترکیه، همزمان نشده است! همان شهری که آمریکا یک 
روز قبل از پیروزی س�اکنان بی س�الح آن گفته بود، نجات آن در 
استراتژی آمریکا جایی ندارد! همان شهری که بنابر بیانیه رسمی 
وزارت خارجه سوریه و صد ها تحلیل و گزارش کارشناسانه، ترکیه 

برای آن نقشه  ها داشت؛ مثال تشکیل منطقه حائل و ...
ائتالف نمایش�ی ضد داعش، که با پیشنهاد و تالش عربستان 
شکل گرفت، قرار بود، به بهانه جنایات تکفیری  ها به عراق و سوریه 
لشکرکشی کند. دلیل بی توجهی این ائتالف به نسل کشی وحشیانه 
داعش در کوبانی نیز همین مسئله بود. تصور حامیان غربی عربی 
تروریس�ت  ها این بود که »وقتی با بریده شدن سر چند خبرنگار 
می شود افکار عمومی غرب را برای لشکرکشی به خاورمیانه آماده 
کرد، طبیعتا با راه اندازی یک نسل کشی درست و حسابی در شهری 
مثل کوبانی می توان افکار عمومی جهان را هم آماده کرد.« همین 
جا می ت�وان به نقش تکفیری  ها در پازل اس�تعمارگران پی برد و 

اطمینان کرد، داعش ساخته و پرداخته غرب است.
اما وقتی مردم کوبانی س�وریه همچون مردمان آمرلی عراق با 
دس�تان خالی تکفیری  ها را عقب رانده و مانع از سقوط شهرشان 
ش�دند، برنامه های آنها هم به هم ریخت. بنابر این طبیعی اس�ت 
شکست های پی در پی جبهه غربی، عربی، تکفیری در مقابل الگوی 

مقاومت ایران، آنها را به واکنش های عصبی وا دارد.

سعود الفیصل
در محاصره پاركینسون و آلزایمر! 

كوه

جعفر بلوری

*بعضی موضع گیری های درست رئیس جمهور محترم درباره فعالیت های 
هس��ته ای کشورمان و مخالفت با دیدار اوباما در نیویورک ظاهرا نگرانی 
برخی تندروها در دولت را به وجود آورد تا با برخی فشارها و حرف های 
متناقض به عدم اعتماد مردم به دولت دامن بزنند. ادعای آلودگی بنزین 
تولید داخل، عدم رس��یدگی به بازرس��ی قیمت ه��ا،  قیمت خودروهای 
داخلی، کس��ری حقوق بازنشستگان و مسائلی از این دست که فقط در 
جامعه تش��ویش ایجاد می کند و کسی نیز پاسخ منطقی برای آن ندارد 
و  گفته هایی که روز بعد تکذیب می شود و... اینها فقط جو بی اعتمادی 
ب��ه دول��ت را بوجود می آورد. وجود این جریان خزن��ده و مرموز قبال به 
رئیس جمهور محترم اعالم شده بود که الزم بود پیشگیری قبل از وقوع 

شود.
طالعی
*مردم مثبت بودن عملکرد دولت را باید در سبد زندگی روزمره خودشان 
احس��اس کنند واال تعریف و تمجیدهای آقای رئیس جمهور از دولت و 

همکارانش و بیان آمارهای کلی دردی از مردم را درمان نمی کند.
0912---6775

*بعد از جسارت ها و اهانت ها و تهدیدهای نخست وزیر انگلیس خبیث، 
ای کاش رئیس جمهور کشورمان درخواست مناظره زنده در شبکه های 
بین المللی می کردند و ثابت می کردند که کدام کشور خبیث، جنایتکار، 
تروریست پرور، ناقض حقوق بشر، و البته متخصص کهنه کار تفرقه انگیزی 

دربین ملت ها بوده است.
0913---5140
*از وزیر محترم صنعت می پرسم صنعت خودروی ما چقدر با استانداردهای 
جهانی از نظر قیمت، ایمنی، طراحی و کیفیت و خدمات پس از فروش 

فاصله دارد؟ برنامه های دولت برای آینده در این زمینه ها چیست؟
0916---6454
*تحرکات ترکیه علیه تمامیت ارضی س��وریه بدون هماهنگی با محور 
ش��رارت آمریکا، انگلیس و فرانس��ه از یک سو و ارتجاع عرب عربستان و 
قطر و امارات نیس��ت و البته در این میان کاله بزرگی هم س��رش رفته 
اس��ت. چرا که اکنون دخالت و عدم دخالت ترکیه در منطقه کردنشین 

سوریه هر دو به ضرر اوست.
امیر مجیدی و یک شهروند دیگر
*وقتی دست داشتن انگلیسی ها در فتنه های گوناگون علیه انقالب اسالمی 
و همه ملت های مسلمان برای مردم رو شده چرا باید بعضی از دولتمردان 
ما در جواب دادن به یاوه گویی های نخست وزیر انگلیس خبیث این روباه 

پیر قاطعیت و شفافیت الزم را نداشته باشند؟
0912---5764

*این آمار و ارقام های ریاضی که دولت و مسئوالن در مورد کاهش نرخ 
تورم و رونق اقتصادی جامعه می دهند در سرسفره ما مردم دیده نمی شود. 
مردم به چشمان خود بیش از هر چیز دیگر اطمینان دارند. دولت فکری 

برای جلب اعتماد مردم بکند. 
نیرهدی
*برخی مسئولین با این همه افزایش قیمت ها که بعضا باالی 100درصد  
بوده است و افزایش حقوق ها نیز تنها 20درصد بوده چطور اصرار بر کاهش 
تورم و شیب مالیم گرانی دارند؟ گویا خبر از وضعیت بازنشستگان ندارند.
0910---7408
*اگر معنا و مفهوم اعتدال این باشد که هر یک از اروپائیان و آمریکا هر 
وقت خواستند به ملت و انقالب ما اهانت کنند و ما سکوت اختیار کنیم 

هرگز این اعتدال را نخواهیم پذیرفت.
سرابی
*میدان دادن به یک ضدانقالب فراری به خارج و پیرو مسلک ضاله در 
مذاکرات یک تیم تهرانی مورد عالقه ام در رئال مادرید موجب تاسف بنده 
گردید. به همین علت هواداری چندین ساله ام از این تیم را کنار گذاشتم.
0913---5748
* باید تجربیات کشورهای انقالب کرده در اختیار انقالبیون کشور یمن 
قرار بگیرد تا رهبرانشان توسط بلک واتر آمریکا و سرویس های جاسوسی 

غرب ترور و حذف نشوند.
0912---7977

* برخی از دولتمردان فکر می کردند دست دادن با دولتمردان غربی مثل 
انگلیسی ها و فرانسوی ها معجزه می کند! ولی دیدیم که این ها دستشان 

را به سوی غرب  دراز کردند ولی آنها فقط گستاخ تر شدند.
0913---9005
* ب��ا توج��ه به اخباری که در بین مردم در جریان اس��ت ضرورت دارد 
بازرسان شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران سرکشی های 
بیشتری از جایگاه های عرضه سوخت داشته باشند. کم فروشی های زیادی 

از برخی جایگاه ها گزارش می شود.
0913---2143
 * آن مجری سیمای جمهوری اسالمی که با گذشت 36 سال از انقالب 
میدان امامت تهران را وثوق و خیابان ش��هید بهشتی را عباس آباد اعالم 
می کند معلوم اس��ت که با انقالب بیگانه می باش��د. مگ��ر قحط الرجال 
ش��ده که چنین ش��خصی با این نوع نگرش باید جلوی تلویزیون بیاید و 

مجری گری بکند.
0912---7977

* بع��د از دیدار عوامل فیلم ش��یار 143 با رهب��ر معظم انقالب منتظر 
هس��تیم هرچه زودتر این فیلم برای پخش روی پرده های س��ینما برود 
از مس��ئولین معاونت س��ینمایی وزارت ارش��اد در این مورد درخواست 

مساعدت و همکاری داریم.
0912---5764

* جاده قدیم کرج )فتح( به مخروبه ای می ماند که رها ش��ده اس��ت در 
صورتی که یک جاده ترانزیت است. صدمات مالی و جانی زیادی به مردم 
وارد می شود. از مسئولین امر انتظار می رود با ترمیم آسفالت آن به حل 

مشکل عنایت نمایند.
0912---0530

* مس��ئولین بانک ملت اس��تان قم چک کلر بنده را پس از گذشت یک 
هفته مسترد و اظهار داشته اند سیستم نقدکردن این نوع چک ها را ندارند. 

چرا روز اول این چک را پذیرفتند.
0912---0034

* ساکنین مسکن مهر ماهدشت کرج از نبود فضای سبز، مرکز درمانی 
و اتوبوس  شرکت واحد برای تردد به مرکز شهر رنج می برند. چرا درجهت 

رفاه حال این شهروندان کاری صورت نمی گیرد؟
0919---0478

یک سال سیاه نمایی
و ناگهان معجزه گری دولت!

ی��ک روزنامه حامی دولت با ابراز تعجب نس��بت به برخی آمارها و 
گزارش های دولت نوشت: چگونه آقای روحانی یکباره اعالم می کند از 

رکود عبور کرده ایم.
روزنام��ه اطالعات در ارزیابی گفت وگوی تلویزیونی با انتقاد از عدم 
حضور نمایندگان مطبوعات نوشت: در برنامه گزارشی رئیس جمهور از 
صدا و سیما از آغاز تا امروز مشکالت حضور مجری یا مجریان از داخل 
یا بیرون صدا و س��یما همچنان وجود دارد. اصل مش��کل هم این است 
که به جای طرح پرسش های خاص، عنوان پرسش ها به صورت عمومی، 
کلی است و پاسخ های رئیس جمهور در تشریح چنین پرسش های کلی 
چنان طوالنی می گردد که مخاطب احس��اس می کند اساس��اً نیازی به 
حضور پرسشگر در این برنامه ها نیست. همین برنامه اخیر نیز گزارش 
»منولوگ« رئیس جمهور بودکه چندان حضور دو مجری از صدا و سیما 
)خانم و آقا( در آن نقش��ی نداشت. اگر چنین است، خوب است چنین 
گزارش هایی تنها با حضور رئیس جمهور برای زمان مش��خصی خطاب 

به مردم اجرا گردد.
یادداشت نویس اطالعات با بیان اینکه هنوز برخی پرسش ها درباره 
عبور از رکود و تورم وجود دارد می افزاید: در کمتر از دو ماه گذش��ته، 
یکباره همه فضای خبری و مطبوعاتی کشور را، خبر ارائه طرح جدید 
و کامل اقتصادی دولت درباره عبور از »رکود« فرا گرفت و موضوع روز 
شد. اغلب مصاحبه ها، مقاالت و گزارش ها معطوف به آن گردید و چنان 
شد که نگارنده با تعجب دید، کشور این همه کارشناس اقتصادی درباره 
عب��ور از »رکود« دارد و دولت کلید حل مش��کل اقتصادی را در انجام 
طرحی جامع و البته زمان پذیر در عبور از »رکود« دیده است. مجموعه 
گفته ها و نوش��ته ها درباره رکود و تورم از چند ماه گذشته تاکنون اگر 
به صورت کتاب چاپ گردد، مجموعه آثاری می شود که وسعت ادبیات 
تولید شده درباره این دو معضل امروز، تورم و رکود، را نشان خواهد داد.

وی ادامه می دهد: پرس��ش نگارنده این اس��ت، چگونه دولت آقای 
روحان��ی ک��ه در چند ماه قبل موضوع رکود در اقتصاد ایران را بس��یار 
پیچیده، گسترده و عمیق می دید، یکباره اعالم کرد، کشور از »رکود« 
عبور کرده اس��ت!؟ دولتی که بداند تا س��ه ماه آینده کش��ور را از رکود 
آزاد می سازد، چرا طرحی جامع برای حل این مشکل را بعد از مراحل 
گزارش های رسانه ای به مجلس ارائه می دهد و به مردم می گوید، منتظر 
تصویب آن از سوی مجلس شورای اسالمی است تا گام به گام مشکل 

پیچیده »رکود« را حل و برطرف سازد!؟
اطالعات خاطرنش��ان کرد: واقعیت این اس��ت که خروج از رکود یا 
مه��ار ت��ورم را هنوز به صورت واقعی مردم در زندگی و معیش��ت خود 

احساس نمی کنند.
ای��ن روزنامه در پایان می نویس��د: از مش��کالت دیگ��ر در گزارش 
رئیس جمهور یکی هم این است که بسیاری از مردم بعد از انجام برنامه 
زنده صدا و سیما می گویند، »چندان حرف های جدیدی نداشت!« یکی 
از علت های چنین برداشتی از سوی مردم، شرکت زیاد رئیس جمهور در 
مراسم گوناگون و سخنرانی ها در سمینارها و نشست های عمومی است. 
به طوری که س��خن جدید برای گزارش ماهانه و یا چند ماه یک باره 
رئیس جمهوری باقی نمی ماند و برای مخاطبین جدید و نو جلوه نمی کند.

یادآور می شود اخیراً در پی انتشار برخی آمار شائبه انگیز مشابه در 
حوزه اشتغال از سوی مسئوالن دولتی، سعید لیالز از اعضای کارگزاران 
ضمن یادداشتی در روزنامه دولتی ایران تصریح کرد نرخ بیکاری 16 تا 
20 درصد است و نه 9/5 درصدی که دولت اعالم می کند. همچنین راغفر 
اقتصاددان اصالح طلب آمار منتشره را غیرواقعی و شائبه برانگیز دانست.

موضوعات اختالفی بسیار
و خوش گمانی دور از واقعیت

در حالی که رئیس جمهور می گوید مسئله هسته ای در 40 روز باقی 
مانده قابل حل  و فصل نهایی اس��ت، وزیرخارجه اعالم کرد موضوعات 

اختالفی بسیاری باقی مانده است.
رئیس جمهور دوش��نبه شب در گفت وگوی تلویزیونی با بیان اینکه 
امروز در کلیات با 1+5 اتفاق نظر داریم،  افزود: در مورد لزوم برداشته شدن 
تحریم ها هیچ اختالف نظری وجود ندارد. در »نطنز« باید غنی س��ازی 
صورت بگیرد و فردو یک مرکزی برای ایران است... فکر می کنم در 40 

روز باقی مانده مسئله قابل حل و فصل نهایی باشد.
آنچه در اظهارات روحانی مبهم اس��ت، از یک س��و سرنوشت مرکز 

غنی سازی فردوست که غرب و آمریکا درصددند این مرکز تبدیل به مرکز 
تحقیقاتی شود! و از طرف دیگر سرنوشت لغو تحریم هاست که آمریکایی ها 
کمترین نرمشی نشان نداده و »وعده« - غیرقابل اعتماد - لغو تحریم ها را 
به یک دهه آینده موکول کردند و از این نظر احتمال حل و فصل 40 روز 
ماجرا دور از ذهن به نظر می رسد به ویژه اینکه آقای روحانی در جریان 
س��فر نیویورک به خبرنگاران تاکید کرد ما تعدیل ها و نرمش های الزم را 
حتی بیش از انتظار غرب انجام داده ایم و اکنون توپ در زمین غرب است.
در همین حال محمدج��واد ظریف وزیر خارجه در جمع خبرنگاران 
در وین اظهار داشت: رسیدن به توافق در این مذاکرات بسیار بعید است 
زیرا موضوعاتی که هنوز باقی مانده و باید حل و فصل ش��وند، موضوعات 

بسیار زیادی هستند.
وی گفت: همانطور که رئیس جمهور کش��ورمان مطرح کرد در مورد 
اص��ل موضوعات تفاهم کلی وجود دارد، ام��ا آنچه که در چند دور اخیر 
در موردش بحث و گفت وگو ش��ده است در مورد جزئیات است. مواردی 
مانند حجم غنی سازی، نحوه و زمانبندی رفع تحریم ها که بسیار بااهمیت 

و حیاتی هستند.
درحال��ی که ایران نیاز خود به غنی س��ازی در چند س��ال پیش رو را 
190 ه��زار س��و اعالم کرده غربی ها مایل به رقم��ی در حدود 3-2 هزار 
سو هس��تند و به عبارت دیگر دنبال تعلیق 16 هزار دستگاه سانتریفیوژ 
از مجموع 19 هزار دس��تگاه ایران هستند، بنابراین، این موضوع در کنار 
بی میل��ی مطلق آمریکا به تعیین تکلیف تحریم ها را نمی توان موضوعات 
جزئی اعالم کرد که اگر این گونه بود باید هفت دور مذاکره در یک سال 

اخیر به سرانجام می رسید.
یادآور می ش��ود آقای روحانی مرداد و ش��هریور س��ال گذشته نیز با 
خوش بینی مطلق گفته بود پرونده هسته ای ظرف 3 تا 6 ماه حل می شود 
و این در حالی بود که ش��خص وی به مدت نزدیک به 2/5 س��ال از سال 
82 تا 84 با غربی ها در مذاکرات دس��ت و پنجه نرم کرده بود و س��رآخر 
نیز غربی ها مدعی شدند تنها راه اعتمادسازی از سوی ایران ادامه تعلیق 

برنامه  هسته ای ایران است!
اعتماد: دوره سوت و کف

برای اصالحات گذشته است
»س��خنرانی روحانی در دانشگاه تهران ش��وری در میان دانشجویان 
نیافرید و حتی اگر خاتمی هم بود نمی توانس��ت این چنین کند چرا که 

دوره  سوت و کف و هیجان گذشته است.«
روزنام��ه اعتماد این مطلب را در حالی منتش��ر کرد که پیش از این 
هم نوشته بود آزادی بیان وجود دارد اما اصالح طلبان حرف  تازه ای برای 
گفتن ندارند. اعتماد با طرح این س��ؤال که چرا س��خنرانی روحانی برای 
دانشجویان شوری نیافرید می نویسد: حسن روحانی بعد از گذشت یک 
س��ال بار دیگر به دانش��گاه تهران رفت و در میان دانشجویان سخنرانی 
کرد. با نگاهی به اظهارات رئیس جمهور در سخنرانی 15 مهرماه مشاهده 
می کنیم که دس��ت کم در مقام بیان رویکرد روحانی همانی است که در 
تبلیغات انتخاباتی اش وعده آن را داده بود. او در ضمن س��خنرانی خود 
صراحتا از تالش دولت برای زدودن گرد فضای امنیتی بر دانشگاه تاکید 
کرد. روحانی در سخنرانی خود اظهارات دیگری هم داشت اماهیچ کدام 
نتوانست در جمع دانشجویان شور و هیجانی بیافریند. در مقام مقایسه 
ش��اید بتوان گفت س��خنان 15 مهر روحانی در دانشگاه تهران کمتر از 
اظه��ارات س��یدمحمد خاتمی در دوران ریاس��ت جمهوری اش وقتی به 
میان دانش��جویان می رفت جذاب نبود. اما در عین حال آن ش��ور، شوق 

و هیجان دیده نشد.
این روزنامه ادامه می دهد: دوره هیجان آفرینی ها و سوت و کف  زدن ها 
- به معنایی که در دوران اصالحات س��راغ داش��تیم- گذشته است و نه 
فقط روحانی بلکه اگر امروز خاتمی هم به جای او رئیس جمهور بود و به 
دانشگاه می رفت و مواضعی که از او سراغ داریم را با صراحت بیشتر و لکنت 
کمتر بر زبان می آورد از این نظر تفاوت چندانی نداش��ت و نمی توانس��ت 
فضای س��ال های 76 تا 82 را به دانشگاه ها برگرداند. کما اینکه یکی، دو 
س��ال آخر ریاس��ت جمهوری اش هم از این نظر شباهت زیادی به چهار، 
پنج سال اول دولتش نداشت و حتی در اواخر دوران اصالحات انتقادات 

دانشجویانی که قاعدتا باید حامی و پایگاه اجتماعی دولت می بودند بیش 
از رویکرد حمایتی شان به نظر می رسید. این مسئله البته محدود به ایران 
و دانش��گاه های کشور ما نمی شود. حتی باید گفت فقط سیاستمداران 
نیستند که از اقبال آنچنانی دهه های پیش نمی توانند برخوردار باشند 
بلکه در عرصه روشنفکری هم چنین وضعیتی قابل مشاهده است. مثال 
در دهه 70 آثار عبدالکریم سروش خون تازه ای در رگ های پیکر فکری 
جامعه تزریق می کرد اما در دهه 90 دیگر خبری از روشنفکرانی با این 

میزان از تاثیر گذاری وجود ندارد.
اعتم��اد همچنین کاراکتر و ش��خصیت روحان��ی را دارای کمترین 

استعداد موج آفرینی ارزیابی کرد.
ای��ن روزنام��ه چند روز پیش هم طی یادداش��تی با اذعان به اینکه 
اصالح طلب��ان حرفی برای گفتن ندارند در حالی که آزادی بیان وجود 
دارد، تأکید کرده بود: انگار در تمام آن سال هایی که ما فکر می کردیم 
در صورت داش��تن آزادی بیان کاری خواهیم کرد کارستان، مسئله ما 
آزادی بیان نبوده بلکه فقدان حرفی برای بیان بوده است. حرف بر سر 
آن است که ما برای بیان چه چیزی محتاج آزادی بودیم؟ و آیا اکنون 
که گشایشی حاصل شده آن حرف را بیان می کنیم؟ و اگر بیان می کنیم 
چه تغییری در جامعه مان حاصل شده است؟ آیا اآلن که این همه خبر 
و نظر منتش��ر می شود بحثی در می گیرد؟ حرف هایی در صفحات اول 
منتش��ر می شود که در دوره های قبل گفتن یکی از آنها عالوه بر بیکار 
کردن کارکنان یک روزنامه، آنقدر تکرار می شد تا به سرانجامی برسد یا 
اینکه به س��رانجام نرسیدنش عیان شود. اما اآلن مهم ترین حرف ها هم 

بعد از چند ساعت منقضی و غیرقابل مصرف می شوند.
میدل ایست آن الین: عبدالملک حوثی

سیدحسن نصراهلل یمن است
عبدالمل��ک رهبر حوثی ها در یمن سیدحس��ن نصراهلل دیگری در 

خلیج فارس است.
میدل ایس��ت آن الین ضمن انتشار مطلب فوق نوشت: ایران در پی 
شبیه سازی حزب اهلل لبنان در یمن است. پس از تسلط حوثی ها بر شهر 
صنعا، ناظران گفتند که این تشکل شیعه یمنی در پی نسخه برداری از 

تجربه  حزب اهلل لبنان است.
این پایگاه اینترنت��ی می افزاید: »پیگیری  دقیق  رفتارها و حرکات 
عبدالملک الحوثی  به ویژه پس از آن که مبارزان تحت امرش توانستند 
تحت لوای سازمان انصاراهلل، کنترل صنعا را به دست بگیرند و به طور 
کامل بر ش��هر مسلط شوند، نش��ان می دهد که وی در راهبردش برای 
هدایت گ��روه انصاراهلل و همچنین به لحاظ ش��خصیتی و رفتارهایش 
هنگام سخنرانی، در آس��تانه ذوب کامل در شخصیت الهام بخش دبیر 
کل حزب اهلل لبنان است. در سطح راهبرد سیاسی- نظامی، حوثی ها از 

تجربه حزب اهلل در سال 2008 در بیروت تقلید کردند.«
میدل ایس��ت آن الین نوش��ت: »حوثی ها که نام انصاراهلل را بر خود 
نهاده اند، توانس��تند بدون رویارویی با هیچ مقاومتی از س��وی نیروهای 
دولتی، صنعا را به دس��ت گیرند. ش��خص عبدالملک الحوثی  نیز که 
رهبر معنوی حوثی های ش��یعه و سازمان انصاراهلل است، رفتار و منش 
»سیدحسن نصراهلل« دبیر کل حزب اهلل لبنان را هنگام سخنرانی و تهدید 
دشمنانش سرمش��ق قرار داده است. او نیز مانند سیدحسن از انگشت 
خود برای تهدید و وعده دادن استفاده می کند و یا واژگان با صالبت به 
کار می برد. تمامی حرکات و رفتار رهبر حوثی ها تا حد زیادی با رفتار 
دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنرانی ها و رویه اش در تعامل با هوادارانش 

همخوانی دارد.«
ای��ن پای��گاه خبری نوش��ت: »همان ط��ور که نص��راهلل در لبنان با 
هرگونه تحرک سیاس��ی برای تعیین نخس��ت وزیر و یا رئیس جمهوری 
مغایر س��لیقه اش مخالفت می کند، عبدالملک نیز در مس��ئله انتخاب 
نخس��ت وزیر جدید یمن دقیقا آنگونه عمل کرد و ضمن وتوی »احمد 
عوض بن مبارک« نامزد ریاست جمهوری برای نخست وزیری، »عبد ربه 
منصورهادی« رئیس جمهوری کشور را تهدید کرد که اگر بیش از این 

در انتخاب مبارک اصرار کند با مشکل مواجه می شود.«
میدل ایست آن الین می نویسد: منتقدان شباهت موجود میان این دو 
گروه لبنانی و یمنی می گویند »در انگشتی که نصراهلل در سخنرانی هایش 
بلند می کند و انگشتی که الحوثی هنگام بیان اظهاراتش بلند می کند، 
حالتی از الگوبرداری و منبعث از پروژه ای واحد وجود دارد که همان پروژه 
ایران است.« به گفته ناظران سیاسی، تبعیت الحوثی از حزب اهلل، نصراهلل 

و مراجع  شیعه ایران در رفتار و گفتار، نشان از مسائل بیشتری دارد.

نائب رئیس کمیس�یون برنامه 
و بودجه مجلس با اش�اره به اینکه 
پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار 
غیرقانونی است اظهار داشت: دولت 
تحت تاثیر مش�اوره سرمایه داران 

است.
الیاس ن��ادران در گفت وگو با مهر 
ب��ا انتقاد از اظه��ارات رئیس جمهور در 
خص��وص ناتوانی دولت  در شناس��ایی 
دهک های باالی جامعه گفت: از ابتدای 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مجلس 
اصرار داش��ت که دول��ت ابزارهای الزم 
برای تفکیک دهک های مختلف جامعه 
برای شناس��ایی گروه ه��ای هدف را به 

کار گیرد.
وی اف��زود: مجل��س از همان ابتدا 
معتقد ب��ود که باید دهک های مختلف 
درآم��دی جامع��ه شناس��ایی ش��وند، 
دهک های ب��اال از دریافت یارانه نقدی 
حذف ش��وند، دهک ه��ای پایین مورد 
حمایت بیش��تری ق��رار گیرند و برخی 
دهک ها هم در حد خس��ارت هایی که 
به آنها وارد می ش��ود مورد حمایت قرار 
گی��رد ت��ا بتوانند ش��رایط اقتصادی را 

تحمل کنند.
نائ��ب رئیس کمیس��یون برنامه و 
بودجه اظهار داش��ت: دولت در روزهای 
اول اعالم کرد که شناسایی دهک های 
باالی جامع��ه امکان پذیر اس��ت، وزیر 
اقتص��اد هم در مجل��س اعالم کرد 10 
میلیون نفر از دهک های پر درآمد جامعه 
شناسایی شدند که این اظهارات نمایانگر 
این واقعیت بود که دولت بررسی هایی در 

این زمینه انجام داده است.
نادران موضع گیری جدید دولت در 
مورد غیرقابل شناسایی بودن دهک های 
پر درآمد را غیر قابل قبول خواند و گفت:  
دولت باید در ح��ذف دهک های باالی 
جامعه از دریافت یارانه نقدی ش��هامت 

بیشتری از خود نشان دهد.
وی ادام��ه داد: معاون��ان دولت هم 
در جلس��ات بررس��ی الیحه بودجه در 
بنده��ای مربوط به هدفمن��دی اعالم 
کردند که شناسایی دهک های درآمدی 
جامعه  امکان پذیر است، بنابر این تبصره 
21 قانون بودجه با هماهنگی دولت به 
تصویب رس��ید، چه اتفاق��ی افتاده که 
دولت پس از 7 ماه اعالم کرده است که 
دهک های باالی جامعه قابل شناسایی 

نیستند.
وی با اش��اره ب��ه اظه��ارات اخیر 
رئیس جمه��ور مبنی بر اینکه س��رک 
کش��یدن در حس��اب های مردم را کار 
درس��تی نمی دانی��م گف��ت:  اظهارات 
رئیس جمهور اش��تباه است البته شاید 
مایه خوشایند عده ای شود اما حاکمیت 
تکلی��ف دارد برای احق��اق حقوق عامه 
مردم افراد پر درآمد را شناس��ایی کرده 
و اطالعات آنها را مورد راس��تی آزمایی 
قرار دهد. باید ب��رای دریافت مالیات و 
حقوق گمرکی و یا ارائه خدمات تامین 
اجتماعی اطالعات اقتصادی افراد مورد 

راستی آزمایی قرار گیرد.
نادران تاکید کرد: حاکمیت وظیفه 
دارد ب��رای دفاع از حق��وق عامه مردم 
وضعی��ت درآم��دی اف��راد را بدانند و 

متناس��ب ب��ا آن به م��ردم کمک های 
نقدی و غیرنقدی کند.  وی در خصوص 
علت تغییر سیاست  دولت در شناسایی 
دهک های ب��االی جامعه گفت: به نظر 
می رس��د دولت تحت تاثیر مشاورهایی 
ق��رار گرفته که از طبقات س��رمایه دار 
حمای��ت می کنن��د، افراد س��رمایه دار 
تریبون ها و ابزارهای مختلفی برای فشار 
به دولت در اختیار دارند اما اقشار ضعیف 
از این تریبون ها محرومند و حقوقشان 

ضایع می شود.
نادران تاکید ک��رد: در صورتی که 
دول��ت تصمیم��ی جدی ب��رای حذف 
دهک ه��ای باالی جامع��ه بگیرد و این 
دهک ها که به ناحق از منابع ملی کشور 
یارانه دریافت می کنند،  حذف شوند فشار 

به بودجه کمتر می شود.
وی کسری بودجه را از عواقب ادامه 
روند جاری در پرداخت یارانه نقدی به 
همه دهک ه��ای جامعه خواند و گفت:  
دولت در حال حاضر هم برای پرداخت 
یارانه ه��ای نق��دی با کس��ری بودجه 

مواجه است.
نادران تبص��ره 21 قانون بودجه را 
تکلیف��ی الزام آور ب��رای دولت خواند و 
گفت: دول��ت باید تکلیف قانون بودجه 
در م��ورد هدفمن��دی را اجرا کند، این 

بهانه ها پذیرفتنی نیست.
نائ��ب رئیس کمیس��یون برنامه و 
بودجه تاکید کرد: بدون اصالح مصوبه 
مجلس عدم حذف دهک های برخوردار 
به بهانه های واهی خالف قانون و مصالح 

کشور است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:

دولت تحت تاثیر مشاوره سرمایه داران است

 مراسم نمازجمعه تهران به امامت آیت اهلل سیداحمد خاتمی در 
دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد نمازجمعه، مراسم این هفته نماز جمعه، 
از ساعت 10/50 آغاز می گردد، و سپس با سخنرانی های مهندس اباذری 

و حجت االسالم عباسعلی اختری ادامه خواهد یافت.

انتقاد ایران از عملکرد شورای امنیت 
در خصوص وضع تحریم علیه کشورها

س�فیر ایران در س�ازمان ملل از عملکرد ش�ورای امنیت در 
خصوص وضع تحریم علیه کش�ور ها و دخال�ت در وظایف دیگر 

نهادهای ملل متحد انتقاد کرد. 
حسین دهقانی، سفیر و سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسالمی 
ای��ران در نیویورک ب��ه نمایندگی از اعضای جنبش ع��دم تعهد با ایراد 
سخنرانی در نشست کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل بر لزوم 
تقویت هر چه بیشتر نقش این سازمان، کارآمد کردن نهادهای اصلی و 
توجه ویژه به نقش و قدرت اجرایی مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد 
از جمله در زمینه مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی تاکید کرد. 
دهقانی همچنین تحریم های تحمیلی ش��ورای امنیت علیه کشور ها 
را یکی از دغدغه های جدی اعضای جنبش عدم تعهد برش��مرد و ضمن 
اشاره به دخالت های شورای امنیت در وظایف و اختیارات مجمع عمومی 
و ش��ورای اقتص��ادی و اجتماع��ی ملل متحد، از ش��ورای امنیت بخاطر 
پرداختن به مس��ائلی خارج از حوزه وظایف خود و عالوه بر آن ورود به 
حیط��ه تعیین مصادیق و تعاریف که ح��وزه عملکرد و اختیارات مجمع 

عمومی است انتقاد نمود.
به گزارش ایس��نا، سفیرایران در سازمان ملل در ادامه اظهار داشت: 
اه��داف تحریم  ها نباید تنبیه و یا مجازات مردم باش��د و اهداف مربوطه 
باید به روش��نی و براس��اس مبانی حقوقی و آن هم در یک فرجه زمانی 
مشخص تعریف شود و با حصول اهداف مورد نظر، تحریم های وضع شده 

برداشته شوند.

گف��ت: گزارش دولت درب��اره »مهار تورم« و »عبور از رکود 
اقتصادی« صدای برخی از طرفداران دولت را هم درآورده است.

گفتم: چرا؟!
گفت: می گویند؛ خب! اگر تورم مهار شده و از رکود اقتصادی 
عبور کرده ایم، چرا نشانه های آن در زندگی روزمره مردم دیده 

نمی شود؟
گفتم: چه عرض کنم؟! شخصی به یک نقاش مراجعه 
کرد و س�فارش یک تابل�و از صحنه جنگ داد. چند روز 
بع�د برای گرفتن تابلو رفت و دید که نقاش، تصویر یک 
رودخانه و یک کوه را کشیده است. گفت؛ قرار بود صحنه 
جنگ را نقاشی کنی؟ و نقاش گفت؛ این کوه را می بینی؟! 

پشت آن میدان جنگ است!

الریجانی در مصاحبه با سی ان ان:

تمدید مجدد مذاكرات نیازمند بحث
 در داخل كشور است

رئیس مجلس شورای اسالمی 
در مصاحبه با ش�بکه س�ی ان ان 
درباره تمدید مذاکرات گفت: این 
موضوع نیازمن�د بحث در داخل 

کشور است.
الریجان��ی در پاس��خ به س��وال 
س��ی ان ان در رابطه ب��ا اقداماتی که 
تهران برای کمک به عراق و همچنین 
مب��ارزه با داعش انج��ام داده،  گفت: 
داعش البته گروهی نیست که خود 
به خود شکل گرفته باشد. ما باید به 
ریشه های اصلی شکل گیری آن توجه 
کنی��م و بدانیم که قدرت های بزرگ 
و برخی از کشورهای منطقه مسئول 
شکل گیری آن هس��تند، ضمنا من 
بعید می دانم که بتوان شبه نظامیان 
را تنها با انداختن بمب بر س��ر آنها، 
نابود کرد. من همین طور شنیدم که 
آمریکایی ها می خواهند در دو پایگاه 
افراد را برای عملیات زمینی آموزش 
دهند، ارزیابی های ما می گوید که این 
کار نه تنها مس��ئله را حل نمی کند، 
بلکه این موضوع خ��ود در آینده به 

مشکلی جدید تبدیل می شود.
به گ��زارش ف��ارس ب��ه نقل از 
س��ی ان ان وی افزود:  ایران، از همان 
ابتدای ش��کل گیری بحران، در کنار 
مردم عراق بود، ما واقعا قصد نداریم 
این مس��ئله را پخش کنیم یا آن را 
در رس��انه ها مطرح کنیم و در مورد 
آنچه برای عراقی ه��ا انجام داده ایم، 
حرف بزنیم. ام��ا در عمل، ما از آنها 
دفاع کردیم. تروریست  ها با بمباران 
کردن، نابود نمی شوند. شما می توانید 
با اشغالگری مسئله تروریسم را حل 
کنید. برای مبارزه موثر با تروریس��م 
باید از روش دیگری استفاده کرد. و 
شما خودتان می دانید که ما در این 
زمینه تجربه خوب��ی داریم. چرا که 

ما فعاالنه علیه آنها مبارزه کرده ایم.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی  
در پاس��خ به این س��وال که راهکار 
جمهوری اس��المی برای مب��ارزه با 
تروریسم چیست گفت: برای مبارزه 
موثر با تروریس��م، ش��ما باید راهکار 
امنیت��ی بس��یار خوبی ارائ��ه کنید،  
بخشی از این راهکار می تواند عملیات 
زمینی باش��د و کس��انی هم که در 
عملیات زمینی مش��ارکت می کنند، 
باید به اندازه کافی متبحر باشند، آنها 

نباید اجیر شده باشند، بلکه باید انگیزه 
کافی برای این کار را داشته باشند.

وی ب��ا تاکید بر اینک��ه نیروهای 
عراقی، اعم از ش��یعه، س��نی و کرد و 
همچنین نیروهای ارتش س��وریه توان 
کاف��ی برای مبارزه ب��ا داعش را دارند،  
گفت: فکر می کن��م بهترین کاری که 
آمریکا می تواند انجام دهد، این اس��ت 
که جلوی دوس��تان خودش در منطقه 
را بگیرد تا برای این گروه ها تسلیحات 
و پ��ول ارس��ال نکنند، ای��ن یک بازی 
بچه گانه نیس��ت، منظورم این اس��ت 
ک��ه مبارزه با تروریس��م بازی بچه گانه 
نیست و ممکن است هزینه های زیادی 

داشته باشد.
الریجانی در ادامه در پاسخ به سوال 
س��ی ان ان در رابطه با رون��د مذاکرات 
هس��ته ای ایران و گروه موسوم به 5+1 
و احتمال دس��تیابی به توافق تا تاریخ 
24 نوامبر )س��وم آذر( گفت: اینکه آیا  
رسیدن به توافق امکان پذیر است یا نه؟ 
قطعا امکان پذیر هست. مشروط بر اینکه 
هر دو طرف نسبت به رسیدن به توافق، 
به اندازه کافی جدی باشند. فکر می کنم 
مس��ائلی ک��ه باید حل ش��ود، طوری 
نیس��ت که نشود آنها را تا ضرب االجل 
24 نوامب��ر،  حل کرد. اما فکر می کنم 
اگر طرف ها بخواهند در رابطه با موارد 
جزئی چانه زنی کنند، بعید است توافقی 

حاصل شود.
وی در رابطه با توافق موقتی که آذر 
ماه س��ال گذشته در شهر ژنو سوئیس 
به دس��ت آمد و احتمال تمدید مجدد 
مذاکرات، هم گف��ت: این توافق نکات 
مثبت و منفی داشت، این گام کوچکی 
ب��ود... ما باید در داخ��ل در این رابطه 

)تمدید مجدد مذاکرات( بحث کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی در 
مورد نتایج شکست مذاکرات نیز گفت: 
فکر نمی کنم که این به نفع آمریکایی ها 
باشد،  چرا که در آن صورت آنها فرصت 

رسیدن به دستاوردی دیپلماتیک را از 
دس��ت داده اند. قطعا ضررهایی متوجه 
بقیه هم خواهد شد، ما همان کاری را 
خواهیم کرد که همواره انجام می دادیم، 
ما به دنبال س��اخت بمب اتم نیستیم. 
اما بر دسترس��ی به فن��اوری و دانش 
هسته ای،  پافشاری داریم و آماده ایم تا به 
اندازه کافی در این مورد شفاف باشیم.

وی ادام��ه داد: مایه تعجب اس��ت 
ک��ه چرا در این مذاک��رات این قدر در 
مورد تع��داد س��انتریفیوژها  یا اینکه 
چطور می شود ابعاد تحقیقات و توسعه 
فناوری هس��ته ای م��ا را محدود کرد، 
صحبت می ش��ود. فک��ر می کنم تعداد 
سانتریفیوژها مهم نیست، بلکه مهم این 
است که ایران یک مسیر شفاف را طی  
کند، هرچند که تعداد س��انتریفیوژها 

زیاد باشد.
کشورهای منطقه به داعش 

کمک تسلیحاتی نکنند
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی  در 
حاش��یه اتحادی��ه بین المجالس جهانی 
در نشس��ت خبری با حضور خبرنگاران 
خارجی اظهار داشت: حل موضوع داعش 
احتی��اج به ی��ک مجموع��ه راه حل های 
واقع  بینانه دارد از جمله اینکه کشورهای 
منطقه کمک تسلیحاتی به گروه داعش 

را قطع کنند.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، الریجانی در 
پاس��خ به س��وال دیگری در مورد علت 
اهمیت تعداد سانتریفیوژها برای آمریکا و 
کشورهای غربی، تاکید کرد: این کشورها 
باید دلیل مهمی برای علت اهمیت قائل 
شدن در تعداد سانتریفیوژها ارائه کنند. 
وی با بیان اینکه ایران معتقد است که باید 
کارخانه  ای برای تولید سوخت داشته باشد 
و این کارخانه نیز زیر نظر آژانس فعالیت 
خواهد کرد،  بیان کرد:  کش��ورهایی که 
معتقدند تعداد سانتریفیوژ باعث ساخت 
بمب هسته ای می ش��ود نظر عوامانه ای 
دارند، زیرا با هزار سانتریفیوژ نیز می توان 

بمب هسته ای ساخت، مهم این است که 
ب��ه گونه ای پیش رویم که ایران هیچ گاه 

به سمت سالح هسته ای نرود. 
رئی��س مجل��س با بی��ان اینکه اگر 
کشورهای غربی معتقد به حرکت ایران 
به سمت سالح هسته ای هستند، چرا با 
جمهوری اسالمی مذاکره می کنند؟ افزود: 
این اظهارنظرها منطق درستی ندارد، اما 
در کل لزومی ندارد که به این موضوع نگاه 
منفی داشته باشیم؛ من مسیر مذاکرات 
را از نزدیک مشاهده می کنم و این مسیر 

را رو به پیش می دانم.

اقامه نماز جمعه تهران
 به امامت آیت اهلل سیداحمد خاتمی


