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»آقایان! پولمان تمام شد، وقت آن است که فکر کردن را آغاز کنیم.«؛ 
این جمله منسوب به فیزیکدان مشهور ارنست رادرفورد است. این عبارت 
فارغ از آن که گوینده اش کیست، برای حال و روز این روزهای اقتصاد ایران 
بی مناسبت نیست. اقتصادی بیمار که از دولتی و نفتی بودن رنج می برد و 
این بیماری مزمن تر از آن اســت که به دولت فعلی یا خاصی منسوب شود. 
دولتی فربه که جیبش از پول مفت نفت پر است، منطقًا چه انگیزه ای برای 

تحرک و تالش دارد؟ 
تحریم های اقتصادی اگرچه عمری به اندازه عمر جمهوری اسالمی دارند 
اما این تحریم ها از چهار ســال پیش با ایجاد محدودیت های شدید نفتی و 
بانکی وارد مرحله تازه ای شد که بنا به اعتراف مقامات غربی در طول تاریخ 
بی ســابقه است. این تحریم ها به مرور جیب دولت را تحت فشار قرار داد و 
از فربگی آن کاســت و مشقت هایی را بوجود آورد. بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی -اعم از داخلی و خارجی- پیوند زدن کامل مشکالت اقتصادی ایران 
و تحریم ها را غیرواقعی می دانند. به اعتقاد این عده که استدالل های منطقی 
و محکمی نیز برای دیدگاه و نظر خود دارند، عواید نفتی به مثابه مسّکن بلکه 
مخدری قوی برای اقتصاد ایران است که درد مزمن و کشنده بیماری اصلی 
را کاهش داده و باعث فراموشی آن می شود بی آن که درمانی در پی داشته 
باشــد. تحریم های چهار سال گذشته، عماًل راه تزریق این مسکن را دچار 
مشکل کرده است. البته نگاه دیگری هم وجود دارد. نگاهی که وزن اصلی را 
در مشکالت اقتصادی به تحریم ها داده و چاره کار را هم در رفع آنها می داند. 
اما برنامه دولت برای مقابله و تغییر این وضعیت چیست؟ بگذارید کمی 
صریح تر باشیم! برنامه دولت مذاکره و مصالحه و ایجاد گشایش اقتصادی 
از طریق توافق با همان کســانی است که پایشان را روی لوله مسّکن نفتی 
گذاشــته اند بلکه با گرفتن هزار و یک امتیاز، لطف کرده و کمی پایشان را 
بردارند! انتظار ایجاد رونق و رفاه اقتصادی از طریق همان کسانی که خود 

مسبب این وضعیت هستند، چه میزان منطقی و عملی است؟
دالیل متقن و غیرقابل انکاری وجود دارد که غربی ها حربه تحریم را رها 
نمی کنند. چرا که در برابر جمهوری اسالمی، جز این حربه دیگری ندارند. اما 
از آنجا که فرض محال، محال نیست، فرض را بر این می گذاریم که معجزه ای 
صورت می گیرد و ناگهان تمام تحریم ها اعم از هسته ای و غیرهسته ای ناگهان 
دود شــده و به هوا می روند و بیش از 100 میلیارد دالر پول نفتی کشورمان 
که مسدود شده، به اقتصاد تزریق می شود. چه اتفاقی رخ می دهد؟ آیا این 
پول اقتصاد کشور را  بازســازی کرده و ناگهان به اقتصادی پویا و شکوفا 

تبدیل می کند؟
بدون شک در کوتاه مدت رونقی ظاهری پدیدار خواهد شد. در اقتصاد 
ایران که دولت نقش پدر را بازی کرده و دیگران نگاه شان به دست اوست، 
وقتی جیب پدر پر باشد -مخصوصًا اگر زحمت خاصی برای کسب این درآمد 
کشیده نشده باشد- همه به نوعی منتفع خواهند شد. مردم از دست و دل 
بازی دولت خوشحال می شوند و دولت میوه این خوشحالی را پای صندوق 

رای خواهد چید؛ چرخه باطل و بی پایان اقتصاد، سیاست و زندگی نفتی.
کشور رسمًا درگیر کارزاری اقتصادی است و در میانه این کارزار نفسگیر، 
ســیل بی امان واردات کاالها- چه از مبادی رسمی و چه قاچاق- ادامه دارد. 
بررسی ها نشان می دهد چیزی حدود 70 درصد از محصوالت وارداتی در داخل 
کشور هم تولید می شوند. اگر در نبرد نظامی، هر موشک جان چند جوان 
کشور را می گرفت، امروز هر کانتینر واردات، چند فرصت شغلی را از جوانان 
کشورمان سلب می کند. بدون شک واردات هدفمند و با برنامه، می تواند عاملی 
مثبت در اقتصاد باشد و کسی با آن مخالفتی ندارد اما واردات انبوه و عجیب 
و غریب خالل دندان و بادکنک و لوازم آرایشی و... چه؟ آیا برای ما ایرانی ها 
که نسبت به مسائل ملی تعصب داشته و برای کوچک ترین موضوعی کمپین 
تشکیل داده و واکنش نشان می دهیم، واردات ساالنه 1500 میلیارد تومان 

آدامس مایه تامل و سرافکندگی نیست؟! 
هر کشوری به »اســتقالل اقتصادی« نیازمند است اما برای کشوری 
مانند ایران که سیاستی ایدئولوژیک داشته و حاضر به پذیرش نظم موجود 
بین الملل نیست، این استقالل اهمیتی دوچندان داشته و ضرورتی غیرقابل 
انکار است. می توان تعاریف مختلفی از استقالل اقتصادی داشت اما بدون 
شک مزخرف دانستن خودکفایی در تولیدات کشاورزی را - از سوی یکی 
از مشاورین دولت یازدهم- و یا تحقیر توان تولیدی کشور در حد آبگوشت 
بزباش- از سوی یکی دیگر از همین مشاوران- و... در هیچ کدام از این تعاریف 
نمی توان گنجاند. کشوری هفتاد و چند میلیونی اگر نتواند شکم خود را سیر 

کند، چگونه می تواند دم از استقالل اقتصادی بزند؟
آنچه روز گذشته رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از کارگران کشور 
فرمودنــد- تاکید چندباره بر لزوم توجه به تولید داخلی و اینکه کلید حل 
مشکالت اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست- ادامه نقشه راه و خطی 
اســت که ایشان به تناوب و بارها در عرصه عمومی بیان کرده و بر آن پای 
فشرده اند. ایشــان در بیانات ابتدای سال جاری در حرم مطهر رضوی)ع( 
که معمواًل به محورهای اصلی و کلیدی ســال جدید اشاره دارد، سخنان 
مبسوطی را در مقوله اقتصاد ایراد کردند که چکیده آن را در 4 محور ذیل 

می توان خالصه کرد؛
1- اقتصاد امروز یک میدان کارزار است و تحریم تنها ابزار دشمن برای 

رسیدن به اهداف سیاسی در مقابل جمهوری اسالمی است.
2- نگاه به بیرون و تغییر سیاست خارجی با هدف شکوفایی اقتصادی، 
نگاهی عقیم و بی فایده اســت و در مقابل باید به ظرفیت های باالی درونی 

چشم داشت.
3- حل مشکالت اقتصادی نیازمند حرکت جهادی از سوی همه است.

4- برای حل مشکالت اقتصادی باید برنامه ریزی و هدف گذاری کرد و 
سرمایه گذاری روی تولید داخلی باید در راس اهداف اقتصادی قرار گیرد.

»دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی« به عنوان شعار سال 94 بستر تحقق 
این اهداف اقتصادی است. اگرچه به دالیل مختلف، نقش دولت در اقتصاد 
و حل مشــکالت آن پررنگ تر از مردم است و ابتدا باید از خود شروع کند. 
دولت در سال گذشته حدود 60 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و 40 هزار 
میلیارد تومان درآمد ارزی داشته است و از این میزان 80 هزار میلیارد تومان 
حقوق به کارمندان خود پرداخت کرده است. کارمندانی که به استناد آمارها 
متوسط کار مفید آنان 45 دقیقه در روز است! این یعنی از هر 8 کارمند، 7 
نفر بی جهت حقوق می گیرند و دولت ساالنه 70 هزار میلیارد تومان بابت کار 
نکرده حقوق می دهد! این یک نمونه از صدها بلکه هزاران موردی است که 

منابع را هدر می دهد. 
یکی از مواردی که زیاد روی آن مانور داده شــده و بســیاری از کار و 
پروژه ها بابت آن متوقف شده است، ادعای نبود سرمایه است. آیا به راستی 
چنین اســت؟ در رد این ادعا کافی اســت به دو مورد اشاره کنیم. جامعه 
سرشار از نقدینگی های سرگردان و بی هدفی است که گاهی به سوی سکه 
و طال، گاهی مسکن )برای خرید نه ساخت( و گاهی دالر سرازیر می شوند. 
هر سه حوزه فوق، در دسته داللی جای می گیرند و هیچ کمکی به تولید و 
اشتغالزایی نمی کنند. چرا نباید برای این سرمایه کالن برنامه داشت و از آن 
برای شکوفایی اقتصاد استفاده کرد. البته در جامعه ای که بانک های آن به 
جای کمک به تولید، به بنگاه داری و داللی مشغولند، نمی توان از مردم کوچه 
و بازار انتظار داشــت سرمایه های خرد خود را صرف جریان تولید کنند. از 
قضا مورد دوم نیز به بانک ها برمی گردد. کمترین آمارها حکایت از معوقات 
100 هزار میلیارد تومانی بانک ها دارند و این میزان تا دو برابر هم ذکر شده 
است. بدون شک این پول های بی زبان به بهانه کار اقتصادی پرداخت شده 
و حال نباید پرسید این مبلغ کهکشانی چند شغل ایجاد کرده و چه کمکی 

به تولید کشور کرده است؟
در اینکه همگان درباره مدت و حوزه مسئولیت خود باید در برابر قانون 
و مردم پاسخگو باشند شکی نیست، اما گفتن اینکه در گذشته 700 میلیارد 
تومان برای اشتغالزایی در چین هزینه شده، دردی از امروز کشور دوا نمی کند 
و با گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، این حرف ها دیگر خریداری ندارد. 
حتی اگر از فردا تحریم ها هم برداشته شود و قیمت نفت سه برابر هم شود، 
نتیجه ای جز تشدید بیماری هلندی نخواهد داشت. خداحافظی با نفت برای 
دولت که به طور تاریخی چرخ اقتصاد و سیاست و فرهنگ و... را با بشکه های 
نفت چرخانده کار ساده ای نیست اما با توجه به واقعیت های روشن دنیای 
سیاســت و اقتصاد، باید گفت؛ آقایان! ضیافت نفت به پایان رسیده است. 

نمی خواهید فکر خود را به کار اندازید؟  

آقایان!
ضیافت تمام شد!

توپ

محمد صرفی

* دولت اگر  همین حساســیت برداشــتن یارانه نشریات ارزشی مثل کیهان را در 
مورد گره گشایی از مشکالت روزمره مردم داشته باشد بسیاری از مشکالت جامعه 
حل خواهد شد. ولی اشکال کار این است که دولت فقط به یک طرف غش می کند. 

یعنی یارانه در اختیار مطبوعات تنش آفرین و زنجیره ای قرار می گیرد.
تهرانی
* وقتی آقای رئیس جمهور برای ســاکت کردن منتقدین دلســوز برخورد زننده 
می کنــد و با الفاظ تحقیر آمیز و اتهامات غیراخالقــی و غیرقابل اثبات مثل دالل 
تحریم و...  آنان را مورد خطاب قرار می دهد عقل حکم می کند نماینده ای از سوی 
دولت تعیین و برای رفع نگرانی هایی که وجود دارد اقدام هایی صورت گیرد. چون 

مردم گناه نکرده اند که چوب تنش آفرینی مسئوالن را در بی سامانی امور بخورند.
0912---7345

* از قول ما بنویســید هســته ای با هستی ملت گره خورده و هستی یک ملت هم 
با قرارداد و معاهده معامله شدنی نیست. در ضمن اگر قرار بود که با توافق جلوی 
تهدید آمریکا گرفته شود باید قرارداد الجزایر این کار را برای ما می کرد. متهم کردن 
منتقدان به عناوینی مثل دالل تحریم نمی تواند دل  سنگ دشمنان را به رفع تهدید 

و تحریم نرم کند. کشور را نمی توان با توهم به پیش برد. 
نیکنام از قم و 7977---0912

* آقای شــمخانی دبیر شورای امنیت ملی اعالم کرد که موضوع مهم امروز کشور 
عبور از تحریم هاســت نه انتشــار گزاره برگ! شنیدن این سخن از چنین فردی با 
مسئولیتهایی که داشته و دارد باعث تعجب است. در حالی که می دانند اقتدار کشور 
در گرو حمایت ملت از دولت است و الغیر. اگر دولت حمایت قاطع ملت را داشته 
باشد تحریم ها کمترین اثر را خواهد داشت. اکثریت نمایندگان این ملت می گویند 

چرا گزاره برگ ایرانی را منتشر نمی کنید.
بهادری
* با توجه به انتخاب عنوان سال دولت - ملت همدلی و همزبانی برای امسال و با 
توجه به اینکه فرمایش رهبر مقتدر و حسینی  ما فصل الخطاب است، چرا دولت به 
فرمایش معظم له و خواســت ملت در انتشار گزاره برگ بی توجهی می کند؟ با این 

رفتار می خواهد بر همدلی میان دولت و ملت اهتمام ورزد؟
مردانی
* متعجبیم از اینکه چگونه اسم این را مذاکره گذاشته ایم دشمن از یک طرف ما 
را به مذاکره دعوت می کند از ســویی دیگر باالی ســرمان با چماق و تهدید از ما 

می خواهد به خواسته های نامشروعش تن دهیم.
عونی
* از یادداشت روز 94/2/8 »فکت شیت افراط گری« تشکر می کنیم که هرگاه قلم 
به دست می گیرد تن ضدانقالب به لرزه می افتد. به وزارت ارشاد هم هشدار می دهیم 
که پول های بیت المال را در جهت پشــتیبانی روزنامه های ضدانقالب هزینه نکند 
و به جای این گونه هزینه کردن، رســانه های دلسوز که دغدغه دین دارند را مورد 

پشتیبانی قوی تر قرار دهد.
محمدی و علیمردانی و صابر 
* آمریکا این تروریست بالذات عامل اصلی جنایت سعودی در یمن است و تاکنون 
ثابت کرده که از تحقیر و قتل عام مســلمانان توسط دست آموز های تکفیری خود 
در اقصی نقاط آسیا و آفریقا لذت می برد. عملکرد آمریکا در طی دهه های اخیر هر 
انسان عاقلی را وا می دارد که از اعتماد به او جدا پرهیز کند و اگر به چنین حیوان 

درنده و وحشی اعتماد شود عین حماقت است.
0917---2405

* سیاسیونی که پلیس کشور را فاقد وظیفه اجرای اسالم می خواهند، پاسخ بدهند 
وقتی پلیس جمهوری اســالمی نسبت به اعتقادات دینی بی تفاوت باشد با پلیس 

آمریکا چه تفاوتی دارد؟
0935---6048

* با این اظهاراتی که از آقای رئیس جمهور محترم می شنویم گویا پلیس کشور باید 
پاسخگوی مشکالت بی کاری، تورم، بی آبی و گرانی باشد و از وزارت اقتصاد، نیرو و 
کشاورزی به اجرا گذاشتن قوانین و شئونات اسالمی در معابر عمومی مطالبه شود!
0917---1395

* رئیس جمهور می گوید وظیفه پلیس اجرای قانون اساسی است نه اجرای اسالم! 
آیا معنای این سخن این است که قانون حاکم بر کشور جدای از احکام اسالم است؟ 
مگر غیر از این اســت که ریشه قوانین جاری، اسالم است؟ آیا قرار است در توافق 
هسته ای که نگارش آن شروع شده امتیازات بیشتری بدهیم که برای انحراف افکار 

عمومی از مذاکرات، حاشیه سازی می شود؟
0912---8361

* هر سال که می گذرد طبق دیدگاه آقای رئیس جمهور یکی از دستگاه های نظام از 
حکم اجرای اسالم خارج می شود امسال هم نیروی انتظامی شامل چنین تشخیصی 
شده است. چند سال دیگر از جمهوری اسالمی فقط اسم آن باقی خواهد ماند. یک 

نفر پاسخ بدهد پس برای چه انقالب کردیم؟!
احمدزاده
* روایتی از پیامبر)ص( آمده است که تا چهل خانه را می توان همسایه تلقی کرد 
طبق این فرمایش گهربار از چهل خانه به بعد از حدود شناخت و ارتباط ساقط است 
حال در مورد استانی شدن انتخابات باید گفت هم استانی شدن دلیلی بر شناخت 
کاندیداها نیست حال آنکه اولین شرط برای رای دادن شناخت است و عقل سلیم 
حکم می کند که مردمان هر استانی هرچند هم کوچک باشد نمی توانند به خوبی 

یکدیگر را بشناسند. بنابراین باید تجدیدنظری در این مورد صورت گیرد.
سلیمان بلغار
* بنده با انتخابات اســتانی موافق هســتم چرا که در این طرح   تعصب های کور 

قبیله ای از بین می رود.
0915---3660

* با استانی شدن انتخابات باندهای ثروت و قدرت میدان عمل زیادی  پیدا می کنند 
و نقش مردم کم رنگ خواهد شد.

0917---1395
* دولت یازدهم در زمینه سیاست داخلی - خارجی - اقتصادی و اجتماعی خیلی 
ضعف دارد. در این شرایط به جای آنکه به فکر رفع مشکالت مردم باشد، دولتمردان 
با طرح اســتانی شــدن انتخابات برای مجلس آینده به دنبال حاکمی کردن هم 

حزبی های خود هستند.
باقرانی - جانباز
* بعد از عزل کلیه اســتانداران و فرمانداران نوبت به مجلس رســیده که کمباین 
به کار افتاده دولت تکلیف خانه ملت را برای مقاصد سیاســی خود یکســره کند. 
این وســط می ماند اینکه پس استقالل قوا و بی طرفی دولت در برگزاری انتخابات 

مجلس چه می شود.
0912---7543

* از مسئولین صدا و سیما درخواست می شود سخنرانی استاد رحیم پور در تاریخ 
94/2/5 را از شبکه های مختلف و به تکرار و به زبان های دنیا از شبکه های ماهواره ای 

پخش نمایند تا ماهیت رژیم خونخوار آل سعود بر همگان آشکار شود.
عبدا... ایرانپور - مبارکه اصفهان
* مگر دولتی ها وقتی روی کار آمدند خودشان را دولت راستگویان معرفی نکردند 

پس چرا در رابطه با حذف یارانه این همه حرف های ضد و نقیض زدند؟ 
0916---3819

* دو ســال از عمر دولت یازدهم گذشــته اســت، در این مدت قیمت حامل های 
انــرژی و خدمات  بارها افزایش پیــدا کرده ولی مبلغ یارانه مردم ثابت باقی مانده 
اســت. چرا مسئولین به روی خودشان نمی آورند و اقشار ضعیف جامعه را به امان 

خدا رها کرده اند؟
0912---7205

* دولت حاضر نشــد قیمت آرد کشاورز را مثل نان که به مردم می فروشد افزایش 
بدهد. پس چه کسی باید از کشاورز بی پناه دفاع و حمایت کند.

0915---2986
* کتاب راز قطعنامه از انتشارات کیهان را که می خوانم برای بعضی افراد واقعا متاسف 

می شوم که چه معامله ای با امام کردند و امروز به چه سرنوشتی دچار شده اند.
0936---1660
* ای کاش پاسخ تماس گیرنده محترم کیهان و خوانندگان 94/2/7 را می دادید که 
به برنامه خندوانه ایراد گرفته که در برنامه از توله سگ استفاده کرده است. در صورتی 
که توله سگ نبود و توله گرگ بود و گرگ مثل سگ و خوک نجس العین نیست.
طوسی - تهران

 معاهده هسته ای دوطرفه
 یا حکم محکومیت ایران ؟!

ســنای آمریکا به طرحی که توافق هسته ای با ایران را معاهده می شناخت رأی 
منفی داد.

بررســی طرح توافق احتمالی اتمی با ایران در مجلس ســنای آمریکا آغاز شد و 
نمایندگان در نخستین اقدام، متممی را که هر گونه توافق هسته ای احتمالی با ایران 

را به عنوان یک معاهده تلقی می کرد، رد کردند.
اگر این متمم به تصویب می رســید، هر گونه توافقی با ایران می بایست دو سوم 
آرای نمایندگان مجلس سنا را به دست می آورد. رد این متمم با 57 رأی موافق در 

برابر 39 رأی مخالف صورت گرفت.
رد شدن متممی که توافق اتمی با ایران را معاهده می شناخت، تنها چند ساعت 
پس از آن رخ داد که کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری 
جرج دبلیو بوش، گفته بود هرگونه توافق هسته ای با ایران یک توافق اجرایی است و 

نیازی نیست تا یک معاهده باشد.
پیش از این نیز سخنگوی کاخ سفید گفته بود اوالً آمریکا دنبال توافقی با ایران 

است که الزام آور نباشد.
یک معنای دیگر این اتفاقات آن اســت که آمریکا تالش می کند ضمن تحمیل 
تعهدات سنگین به طرف ایرانی، خود را از معاهده ای الزام آور و تعهدآمیز معاف کند 
و در حقیقت توافق جامع را تبدیل به فهرست بدهکاری های خوداظهاری شده، ایران 
کند! به عبارت دیگر در این صورت، توافق کذایی کیفرخواست یکطرفه آمریکا علیه 
ایران اســت که در صورت توافق تبدیل به حکم محکومیت ایران می شود اما آمریکا 

می تواند امضا کند که معاهده ای را نیز امضا نکرده و تعهدی را نپذیرفته است.
خسته نشدید

این همه به مردم دروغ گفتید؟!
»ادعای پول کثیف موش زایید و وزیرکشور با انتقاد از دوستان رسانه ای دراین باره 

عذرخواهی کرد«.
روزنامه وطن امروز با انتشــار این تحلیل و با اشاره به برخی از دروغ پردازی های 
زنجیره ای نوشت: از این موضوع تاسف انگیزتر، وجود موارد مشابه همین ادعای دروغ 
پول کثیف اســت که از آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون مطرح شــده است! و یک 
مختصات مشــخص از ماهیت دولت را به جامعه ارائه کرده است. کمتر از 2 سال از 
شــروع به کار این دولت گذشــته است. در این مدت به جز رسوایی پول های کثیف، 
شاهد آبروریزی های مشابه دیگر نیز بوده ایم. جنجال بورسیه ها سرانجامی مشابه رسوایی 
پول کثیف داشت. فرجی دانا در روز استیضاح رسما اعتراف کرد ادعای 3 هزار بورسیه 
غیرقانونی دروغ است! ادعای معصومه ابتکار مبنی بر سرطانزا بودن پارازیت ها و نیز 
ادعای نشأت گرفتن آلودگی هوای تهران از بنزین های تولید پتروشیمی، سال گذشته 
رسوا شد و همه متوجه شدند این ادعاهای معاون رئیس جمهور واقعیت ندارد. شدت 

این دروغ حتی صدای اعتراض وزیر بهداشت را هم درآورد.
این روزنامه می افزاید: در همه این موارد که دروغ بودن آنها اثبات شــد، نه تنها 
بخشی از جامعه مورد تهمت و اهانت قرار گرفت بلکه مهم تر از آن، بخشی از جامعه 
را فریــب دادند. پول کثیــف همانند فتنه 88 که با تهمت تقلب، جمهوریت نظام را 
مورد هجوم قرار داد، فرآیند انتخابات را در جمهوری اســالمی ناپاک جلوه داد! و در 
واقع منادیان این ادعا، تالش می کردند بر پایه این دروغ القا کنند منتخبان این فرآیند 
ناپاک نیز مشروعیت ندارند و شایسته وکالت ملت نیستند! خب! کامال مشخص است 

این یک ترفند انتخاباتی بود! ترفندی با محوریت یک دروغ و با هدف فریب مردم!
ماجرای بورسیه ها نیز در واقع تالشی بود برای متقلب نشان دادن رقیب! و مدعیان 
بورسیه های تقلبی بدون توجه به آنکه این ترفند آنها به حیثیت علمی بخش مهمی 
از جوانان نخبه کشور آسیب می زند، پروژه غوغاسازی خود را دنبال کردند! براساس 
افشاگری های صورت گرفته، فرمان ادعای بورسیه های غیرقانونی از ساختمان وزارت 
علوم صادر شد اما در روز استیضاح، وزیر علوم رسما اعالم کرد بورسیه های غیرقانونی 

یک دروغ و ساخته و پرداخته دوستان رسانه ای آنها بوده است!
پشــت پرده آن ماجرا نیز مشــخص بود، آنها به دنبال یک کودتای گسترده در 
وزارت علوم بودند و با توجه به اینکه در 8 ســال گذشــته درهای محیط های علمی 
برای افراد غیرهمفکر با آنها گشــوده شــده بود، تالش کردند با ادعای بورسیه های 
غیرقانونی، زمینه را برای اخراج نخبگان غیرهمســو از محیط دانشــگاه فراهم و در 

دانشگاه را بر آنها مسدود کنند!
ماجرای دروغ ســرطان زا بودن پارازیت ها هم که بیش از این رســوا شــده بود. 
هدف دیده شدن بی بی سی، صدای آمریکا و... بود! به هر حال هر عاملی که مانع این 
رویت می شد باید مورد هجمه قرار می گرفت! برای اولین بار در تاریخ علوم پزشکی و 
الکترونیک، خانم ابتکار سرطان زا بودن پارازیت را کشف کرد)!( معاون رئیس جمهور 
ســال گذشــته و در روزهایی که حتی وزیر بهداشت نیز نسبت به این ادعا معترض 
شــده بود، ترجیح داد ســکوت کند و بنیان های این یافتــه علمی بزرگ خود را به 

اشتراک نگذارد!

وطن امروز با اشــاره به موارد متعدد از این دســت از جمله درباره یارانه ها، مسکن 
مهر و... می نویســد: عدم صداقت، بی اعتمادی نســبت به مردم، سیاست بازی مفرط و 
تکیه بر غوغاساالری، اینها برای دولت هزینه ساز خواهد بود!  شاید آن زمان که مردم به 
درخواســت انصراف از یارانه »نه« 97درصدی  گفتند، دولتی ها باید متوجه این نقیصه 
بزرگ، یعنی عدم شناخت مردم و اعتماد به جامعه می شدند اما متاسفانه تداوم برخی 
روش ها نشان می دهد شخص رئیس جمهور باید مصالح کالن دولتی و حاکمیتی را در 
راس اولویت ها قرار داده و در نحوه مواجهه کابینه خود با مردم، تجدیدنظر جدی کند.

توقع حزب منحله مشارکت
از ناطق نوری!

عضو مرکزیت حزب منحله مشــارکت می گوید دوستانش در تالش برای دعوت از 
ناطق نوری هستند.

محمود میرلوحی معاون وزیر کشور در دولت اصالحات در پاسخ این سؤال روزنامه 
اعتماد که در پروژه 92 آقای ناطق نوری هم بود. آیا آقای ناطق را در انتخابات مجلس 
دعوت می کنید؟ گفت: دوســتان مان تالش می کنند در رفت و آمد با ایشان هستند و 

سعی می کنند که از ایشان دعوت کنند تا مدیریت جریان اصولگرا را برعهده گیرد.
وی می افزاید: ما به عنوان جریانی که یک روزی با آقای ناطق در سال 76 حسابی 
باهمدیگر کشتی گرفتیم امروز خواهش می کنیم آقای ناطق بیاید و جریان اصولگرایی 

را رهبری کند.
او این را هم گفته که احزاب باید برای انتخابات چند میلیارد هزینه کنند.

عباس عبدی پیش از این گفته بود آمدن ناطق نوری به سمت اردوگاه اصالح طلبان، 
چیــزی به اصالح طلبان اضافه نمی کند )و با هم در همان اردوگاه اصولگرایان( بماند و 

حزب بازی کند.
حتی اگر توافق شود

آمریکا ایران را دشمن می داند
حتــی در صورت توافق هســته ای هم آمریکا و متحدانــش ایران! را به عنوان 

دشمن و تهدید می بینند.
رادیو فردا با انتشــار این تحلیل نوشــت: بی تردید کشورهای همسایه ایران و 
شــرکای استراتژیکی آمریکا در منطقه بر این وضعیت اشراف دارند و نگاه انتقادی 
آنها در تحلیل سازش اتمی دولت آمریکا با جمهوری اسالمی، متأثر از تالش برای 
طرح خواســته های حداکثری بمنظور تأمین هر چه بیشتر درخواست ها است و نه 
مخالفت اصولی با آن؛ سیاســتی که جمهوریخواهان حاکم بر کنگره آمریکا نیز در 
این رابطه تعقیب می کنند. داشــتن رضایت مکتوم از نهایی شــدن توافق اتمی با 
جمهوری اسالمی محوری است که اسرائیل، عربستان سعودی، مصر و ترکیه را با 
نمایندگان جمهوریخواه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در یک خط قرار می دهد، 
در عین حال که تمامی اعضای این محور به ظاهر منتقد سیاست دولت آمریکا در 

رابطه دیده می شوند.
وبسایت رادیو فردا افزود: روز 14 ماه آوریل نماینده دولت اوباما با طرح سناتور 
کورکــر کــه در کمیته روابط خارجی آمریکا مطرح گردید همراه شــد و الیحه با 
اکثریت مطلق 19 نماینده به تصویب رسید. به موجب این الیحه که انتظار می رود 
طی ماه مه و ژوئن بعد از مطرح شدن در هر دو مجلس قانونگذاری به قانون تبدیل 
شود، نمایندگان کنگره 30 روز فرصت خواهند داشت که لغو هر تحریم پیشنهادی 

دولت را بررسی کنند.
در 22 آوریل جاری کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را 
از تصویب گذراند که به موجب آن استراتژی دفاعی آمریکا در برابر »خطرهای رو به 
رشد« مورد تجدید نظر قرار می گیرد. در طرح کمیته فرعی خدمات نیروهای مسلح 
مجلس نمایندگان آمریکا آمده است: »تالشی که برای قادر ساختن نیروهای شورشی 
و جنبشهای مقاومت برای سرنگونی رژیم های )دوست( صورت گیرد، جنگ نامتقارن 
علیه آمریکا است.« در بیانیه کمیته همچنین تأکید شده است: »اعضاء کمیته بر 
این باور هســتند که حامیان جنگ های نامتقارن مانند روســیه و ایران، براساس 
یک دکترین تدوین شــده، جنگ های متعارفی، جنگ اقتصادی، جنگ سایبری و 
فعالیت های اطالعاتی را در یک مجموعه از تالش های بدون وقفه به منظور مقابله با 
هدف ها و مالحظات امنیت ملی آمریکا و متحدان آن آمریکا به خدمت می گیرند.«

رادیــو فردا تأکید کرد: به این ترتیب دیده می شــود که فارغ از حرکت دولت 
آمریکا برای رســیدن به ســازش با جمهوری اسالمی در یک محور خاص )اتمی(، 
ارزیابی واشــنگتن )مجموعه دولت و قانونگذاران(، از وضعیت جمهوری اسالمی و 
تعریف آن به عنوان یک »تهدید امنیت ملی«، تغییر نکرده و بدون تغییر به قوت 

کنونی باقی می ماند.

در  آمریکا  خارجه  وزیر  معاون 
جمع صهیونیست های مقیم آمریکا 
به یک  تبدیل  تحریم ها  اگر  گفت: 
توافق مانند ژنو یا لوزان نشده بود، 
هرگز نمی توانست برنامه هسته ای 

ایران را اینچنین متوقف کند.
»وندی شرمن« معاون وزیر خارجه 
آمریکا و عضو ارشد تیم مذاکراه کننده 
این کشور در مذاکرات هسته ای در جمع 
صهیونیست های مقیم آمریکا گفت: پس 
از دســتیابی به توافق نهایی با ایران، ما 
بزرگترین و گسترده ترین نظام نظارت 
و راســتی آزمایی هسته ای در جهان را 
خواهیم داشت که پس از مذاکره به آن 
دست پیدا کرده ایم. ما در همه بخش های 
برنامه هسته ای ایران از مهد تا لحد چشم 
خواهیم داشــت و اگر متوجه شویم که 
ایران برای نقض تعهدات تالش کرده و 
توافق را نقض کرده است همه گزینه ها 
را روی میز خواهیم داشت همانگونه که 
اکنون نیز اوضاع به همین ترتیب است.
شــرمن افــزود: تحریم های اعمال 
شده بر ضد ایران کامال گسترده است با 
این حال این تحریم ها در جلوگیری از 
دستیابی ایران به سالح هسته ای موثر 
نیستند. تحریم ها به آوردن ایران به میز 
مذاکره کمک کرد. چند سال پیش ایران 
164 سانتریفیوژ داشت و همانطور که 
تحریم ها ادامه یافت و گســترش یافت 
ایران به شرایط کنونی رسید که نوزده 

هزار سانتریفیوژ دارد. 
وی در ادامه گفت: مردم ایران بر این 
باورند که اگر جهان تحریم های ایران را 
افزایش دهد آنها نیز باید برنامه هسته ای 
خود را پیش ببرند. اما تنها مسئله ای که 
موجب متوقف شــدن برنامه هسته ای 
ایران شد طرح مشــترک اقدام)توافق 
ژنــو( بود که توافق نخســت با ایران و 
اقدام نخســت و توافق موقت بود. این 
توافق موجب شد برنامه هسته ای ایران 
در جایــی که بود متوقف شــود تا ما از 
فرصت کافی برای مذاکره برای دستیابی 

به توافق فراگیر برخوردار باشیم.
نابودی اورانیوم 20 درصد 

ایران بسیار مهم بود
معاون وزیر خارجه آمریکا تصریح 
کرد: ایران همزمان تمام ذخیره اورانیوم 
غنی شــده خود در سطح بیست درصد 
را نابود کرد و این بســیار مهم اســت. 
بنابراین تنهــا چیزی که موجب توقف 
برنامه هسته ای شد توافق اولیه)ژنو( بود.
شــرمن  خبرگزاری ها،  گزارش  به 
افزود: دســتگاه اطالعاتی آمریکا اعالم 
کرده اســت در صورت اقــدام نظامی 

برضد ایران، برنامه هسته ای این کشور 
تنها احتماال به مدت دو ســال متوقف 
خواهد شد. آنها فناوری چرخه سوخت 
هسته ای را بطور کامل به دست آورده اند 
و نمی توان دانــش آنها را بمباران کرد. 
بنابراین حتی اگر تســلیحات هسته ای 
ایــران را بمباران کنیــم آنها می توانند 

دوباره آن را ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: اگر تحریم ها تبدیل 
به یک توافق مانند ژنو یا لوزان نشده بود، 
هرگز نمی توانست برنامه هسته ای ایران 

را اینچنین متوقف کند.
معاون وزیر خارجه آمریکا در ادامه 
گفــت: همانطور که جــو بایدن معاون 
رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی قوی 
خود گفــت ما  و اســرائیل مانند یک 
خانواده هستیم. برخی مواقع یکدیگر را 
عصبانی می کنیم اما با این حال یکدیگر 
را دوســت داریم و از یکدیگر حفاظت 

می کنیم.
افسانه افزایش شدید تحریم ها 

اتفاق نخواهد افتاد
در همین حال، »جان کری« وزیر 
امــور خارجــه آمریــکا در مصاحبه با 
روزنامه»بوســتون گلــوب« گفت: اگر 
کنگره توافق را رد کند، هیچ کشــوری 

تحریم ها را اجرا نمی کند.
کری در ادامه مدعی شد: الزم باشد، 

می شود فوراً سراغ گزینه نظامی رفت.
وی افزود: گزینه های پیش رو، یک 
توافق و یک توافق بهتر نیســت، بلکه 
واشنگتن و 1+5 باید بین توافق یا عدم 

توافق یکی را انتخاب کنند.
به گــزارش فــارس، وزیر خارجه 
آمریکا در ادامه گفت: افسانه پردازی هایی 
نتانیاهو )نخست وزیر  )بنیامین(  از  که 
رژیــم صهیونیســتی( خطــاب بــه 
جمهوری خواهان شنیده ام که می گوید 
»آن ها را تا ســر حد مرگ تحت فشار 
قرار دهید و تحریم ها را افزایش دهید«، 

اتفاق نخواهد افتاد.
کری با توجه به تناقض میان متون 
منتشــر شده از سوی ایران و آمریکا در 
خصوص چارچوب تفاهم که ماه گذشته 
در شــهر لوزان ســوئیس به دست آمد 
تصریح کرد:اگر این چیزی نباشــد که 
تصور می کنیم بر ســر آن توافق شده و 
اگر آن چیزی که باید، نباشد، توافق را 

امضا نخواهیم کرد.
وی افزود: ما 25 ســال، که زمانی 
بسیار طوالنی است، از بازرسی های روزانه 
تمام چرخه سوخت را به دست آوردیم، 
تمام اورانیوم، از معدن تا آسیاب، تا کیک 

زرد، تا گاز، تا سانتریفیوژ و تا پسماند.

آب سرد آمریکا
 بر سر ذوق زدگان داخلی 

حضور جان کری، وزیر امور خارجه 
آمریکا در اقامتگاه سفیر و نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران در دفتر سازمان 
ملل متحد در نیویورک، در شــرایطی 
که در رسانه های غربی بازتاب چندانی 
نداشت، در برخی روزنامه های زنجیره ای 
بازتاب ویژه ای داشــت. این روزنامه ها با 
انتخاب تیترهایی چون »جان کری در 
خاک ایران« و »ضیافت هسته ای با پسته 

ایرانی« به بازتاب این دیدار پرداختند.
در همین حال، یــک مقام وزارت 
خارجه آمریکا در واکنش به ذوق زدگی 
برخی رسانه های ایرانی مبنی بر حضور 
جان کری در خاک ایران، تاکید کرد که 
این دیدار در سرزمین آمریکا انجام شد.
بی نتیجه ماندن تحریم ها،عامل 

حضور غرب در میز مذاکره
جواد  تســنیم،»محمد  گزارش  به 
ظریــف« وزیر امور خارجه در گفت وگو 
با شبکه تلویزیونی »سی بی اس« آمریکا 
گفت: مذاکرات شکست بخورد، فرصت 

بسیار مهمی از دست رفته است. 
افــزود: تحریم هــا برای  ظریــف 
مدت های طوالنی به ایران تحمیل شدند 
اما نتیجه ای در بر نداشتند و به همین 
دلیل بود که به مذاکره روی آورده شد.

وی تصریح کرد: این فرصت یگانه ای 
اســت و دلیلش هم این است که مردم 
ایــران حــدود یک ســال و نیم پیش 
پای صندوق هــای رأی رفتند و رئیس 
جمهوری را انتخاب کردند که خواهان 

تعامل، گفتگو و احترام متقابل بود.
امور خارجه خاطرنشان کرد:  وزیر 
مشکل عدم اعتماد متقابل مشکلی است 
که وجــود دارد و در واقع مجموعه در 
هم آمیخته ای از بی اعتمادی میان ایران 

و آمریکا وجود دارد.
ظریــف در ادامه گفــت: از طرفی 
ناخرسندی ها و بغض هایی در دل مردم 
ایران نســبت به آمریکا وجود دارد که 
برمی گردد به زمانــی که آمریکا دولت 
منتخب مردم ایران را ســرنگون کرد. 
و از طرفــی آمریــکا هم نســبت به ما 
بی اعتمادی هایی دارد که گرچه به نظر 

ما بی اساس است اما آن را می فهمیم.
وی تصریح کرد: مردم ایران مردمی 
منطقی هستند و همان طور که قباًل در 
همین برنامه گفته ام نسبت به تهدید و 
ارعاب حساســیت دارند و هروقت پای 
فشــار و ارعاب به میان بیاید نسبت به 
آن واکنش شدید نشان می دهند. گواه 
آن هم نتایجی اســت که فشار های 8 

سال گذشته به بار آورد و همان طور که 
می دانید ما قبالً 200 سانتریفیوژ داشتیم 

و حاال 20هزار .
امور خارجه خاطرنشان کرد:  وزیر 
اگر ایجاد غیظ و نفرت نسبت به آمریکا 
هدف این تحریم ها بوده، پس آمریکا در 

رسیدن به این هدف موفق بوده است.
توافق بشود یا نشود مشکالت 

ایران و آمریکا پابرجاست
تحلیلگــر  مالونــی«،  »ســوزان 
»اندیشکده سابان سنتر« در یادداشتی 
کــه در وبگاه شــبکه خبــری »ام اس 
ان بی ســی« انتشار یافت، نوشت: توافق 
بشــود یا نشود مشکالت ایران و آمریکا 

پابرجاست.
وی افــزود: توافق هســته ای هیچ 
تاثیری بر سیاست های منطقه ای ایران 

ندارد.
به گزارش خبرگزاری ها، نمایندگان 
ســنای آمریکا به طــرح تبدیل توافق 
هسته ای با ایران به یک پیمان که برای 
اجرا نیازمند رأی دو سومی کنگره بود، 

مخالفت کردند.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
سناتورها با 57 رأی مخالف در برابر تنها 
37 رأی موافق این طرح را که از سوی 
گروهی از نمایندگان جمهوری خواه ارائه 

شده بود، رد کردند.
این طرح قرار بود به عنوان متممی 
بــرای طرح نظــارت کنگره بــر توافق 
هســته ای در نظر گرفته شــود. با این 
حال اغلــب دموکرات هــا و گروهی از 
جمهوری خواهان در روزهای گذشــته 
اعــالم کرده اند که افــزودن متمم های 
جدید و ســختگیرانه تر کــردن طرح 
نظارت، موجب از بین رفتن حمایت ها 
از آن و بــه خطر افتادن امکان تصویب 

آن می شود.
به همین دلیل بســیاری از اعضای 
سنا پیش از این هم اعالم کرده بودند که 
به متمم های جدید رأی مثبت نمی دهند.
طــرح نظــارت کنگره بــر توافق 
هســته ای موســوم به »قانون بازنگری 
توافق هســته ای با ایــران 2015« که 
دو هفته قبل در کمیته روابط خارجی 
سنا به تصویب رسید، در صورت تبدیل 
شدن به قانون، این امکان را به نمایندگان 
کنگره می دهد که ظرف 30 روز توافق 
نهایی با ایران را بررسی کرده و در مورد 

آن نظر دهند.
در همین حال، »کاندولیزا رایس« 
وزیر خارجه اســبق آمریکا گفت:توافق 
با ایران یک موافقتنامه اجرایی اســت و 

نیازی به تصویب در کنگره ندارد.

وندی شرمن در جمع صهیونیست های مقیم آمریکا:

توافق های ژنو و لوزان
 كاری كردند كه تحریم ها نتوانست

دستیار ویژه رئیس جمهور 
در اظهارات قابل تاملی تاکید 
رئیس جمهور  آقای  کرد: خود 
نه  به عنوان روحانی، به عنوان 
رئیس جمهور مجری اســالم 

نیست مجری قانون است.
یونسی  علی  حجت االســالم 
دســتیار ویــژه رئیس جمهور به 
نمایندگی دولــت در جمع مردم 
شهرســتان گــراش با اشــاره به 
ماموریت خود از سوی رئیس جمهور 
گفت: »من هم وظیفه ام این است 
که فرمایش شما را بشنوم و منتقل 
کنم و بخواهم که ان شا ءاهلل عملی 
شــود. هدف اصلــی حضور من 
در اینجا انتقال فرمایش شــما به 

دولت است.
ادامه مشــاور روحانی در  در 
مورد جمله »پلیس مجری قانون 
است، نه مجری اسالم« که روحانی 
در دیــدار با فرماندهــان نیروی 
انتظامی گفته بــود، توضیح داد: 
»این عبارت در ابتدا ممکن است 
برای بعضی ها ســنگین باشــد و 

سوتفاهم ایجاد کند.
رئیس جمهور  آقــای  توضیح 
این است که وظایف در این کشور 
تقســیم شده اســت؛ خود آقای 

رئیس جمهور، نه به عنوان روحانی، 
به عنــوان رئیس جمهور، مجری 
اسالم نیست، مجری قانون اساسی 
است؛ یعنی  باید  به  قانون اساسی 

پایبند باشد و اجرا کند.«
در پی این ســخنان دستیار 
ویــژه رئیس جمهور یکی از حضار 
درخواســت طرح سوالی در مورد 
صحبت های یونسی را داشت که 
اجازه ســوال به وی داده نشد. و 
مراســم به تشنج کشیده و ناتمام 

ماند.
گفتنی است رئیس جمهور طی 
چند روز گذشته در مورد وظیفه 
نیروی انتظامی اظهار داشت: پلیس 
موظف به اجرای اسالم نیست، که 
واکنــش برخی از آیــات عظام و 
مراجع تقلید در این خصوص را به 

همراه داشت. 
این نخســتین حاشیه سازی 
یونسی نبوده و سخنان وی تاکنون 
بارها جنجالی شده و مورد استفاده 
دشمنان قرار گرفته است. از جمله 
می تــوان به ســخنان وی درباره 
امپراتوری ایران به پایتختی بغداد 
اشــاره کرد که واکنش های منفی 
داخلی و خارجی بســیاری را در 

پی داشت.

حاشیه سازی ها پایان ندارد
یونسی: رئیس جمهور هم

 مجری قانون اساسی است نه اسالم!

اقامه نماز جمعه تهران
 به امامت آیت اهلل امامی کاشانی

نماز جمعه این هفته تهران بــه امامت آیت اهلل محمد امامی 
کاشانی در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ســتاد نماز جمعه، مراســم نماز جمعه این 
هفته تهران از ساعت 11:55 در دانشگاه تهران آغاز می شود و در ادامه با 
ســخنرانی دکتر ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حجت االسالم 

شجاعی همراه خواهد بود.

نیویورک تایمز: ایران انقالبی
با توافق هسته ای متوقف نمی شود

روزنامه نیویورک تایمز )دوشنبه( در نوشتاری به تشریح وضعیت روابط ایران 
و غرب در صورت رسیدن به توافق پرداخت و نوشت: ایران هرگز از نیات و اهداف 

انقالبی خود کوتاه نخواهد آمد.
به نوشته این روزنامه اعالم چارچوب توافق باعث شده است عده ای باور کنند 
ایران اکنون به عنوان بازیگری مسئولیت پذیر وارد )از نظر غرب( می شود. اما چنین 
خوش بینــی این حقیقت را نادیده می گیرد که دولت فعلی ایران همچنان تاریخ 

استعماری)!( دیرینه و بلندپروازی های منطقه ای را با خود دارد.
نیویورک تایمز می افزاید: ایران قدرتی انقالبی با بلندپروازی های برتری جویانه 
و کشوری است که می خواهد برتری خود را در منطقه حفظ کند و در برابر قوانین 
تسلیم نمی شود. با وجود این دولت »باراک اوباما« رئیس جمهوری آمریکا امیدوار 
است توافق هسته ای »تأثیر فزاینده ای« روی ایران داشته باشد و تهران را متقاعد 

کند از نیات استعماری)!( خود دست بردارد.
نیویورک تایمز نوشت: ایران گستاخانه در برابر این نظم بین المللی مقاومت 

کرده و به توسعه مناطق نفوذش ادامه می دهد.
با آنکه معموالً انقالب اسالمی ایران به رهبری آیت اهلل روح اهلل خمینی معموالً 
به عنوان آغاز دیدگاه های ایران دیده می شود، نیات برتری جویانه ایران به دوران 
صفویه در قرن شانزدهم برمی گردد. شاهان صفویه می خواستند از زیر یوغ عثمانی 
خارج شــوند و ایران را به عنوان قدرت مهم در جهان باز تعریف کنند )ایران در 

سال 1502 به طور رسمی به عنوان کشوری شیعه مطرح شد(.
این روزنامه ادامه می دهد، سران ضد آمریکایی انقالب اسالمی ایران در سال 
1357 ادعاهای ملی گرایی خود را در مورد گذشته افتخارآمیز ایران با ایدئولوژی 
اســالمی آمیخته و دولت اسالمی منحصر به فردی تأسیس کردند. آیت اهلل علی 
خامنه ای رهبر عالی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی متناسب با آموزه لزوم 
صدور انقالب اسالمی به کشورهای مسلمان روش های جنگی نامتقارن را باهدف 
ارتقای نفوذ ایران توســعه داد. ایران معموالً در این روند به عنوان محافظ اسالم 
در کشــورهای یمن و بحرین اقدام می کرد و توانست شبکه ای از شیعه به وجود 
آورد که شامل حزب اهلل لبنان، حوثی های یمن و سپاه قدس در عراق است. ایران 
تنها خود را به سیاســت های فرقه ای محــدود نکرده، بلکه برای تقویت موقعیت 
منطقه ای اش با بازیگران ســنی نیز ارتباطات دوســتی برقرار کرده است. در این 
زمینه می توان به روابط تهران با حماس و گروه جهاد اسالمی در غزه اشاره کرد. 
ایران حتی با گروه های ســنی در ســودان روابط خوبی دارد که از قبل برای غزه 

سالح ارسال می کرده اند.
نیویورک تایمز افزود: آیت اهلل علی خامنه ای در فوریه 2013 )بهمن / اسفند 
1392( با اشــاره به مذاکرات هســته ای ایران و گروه 1+5 گفت: من دیپلمات 
نیستم، من انقالبی ام. ایرانی ها از دیرباز بلند پرواز بوده اند و نباید انتظار داشت بر 

سر اصولشان سازش کنند.
صالحی: تعهدات ما روی زمین

و تعهدات غرب روی کاغذ است!
رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: تحریم های تســلیحاتی، تجهیزات، کاالهای 
اشــاعه ای شــورای امنیت و تحریم های کنگره و فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا 

حتی پس از توافق نهایی هم همچنان پابرجا می ماند.
علی اکبر صالحی در همایش انرژی هســته ای دیروز، امروز و فردا که در دانشگاه 
شریف برگزار شد با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 گفت: اگر توافقنامه امضا 
شــود، )تا حاال به فهم مشترک رســیده ایم( تمامی قطعنامه های شورای امنیت روز 
امضای توافق لغو می شــوند، البته تحت یک قطعنامه دیگر که این شش تا قطعنامه 
را لغو می کند، این قطعنامه جدید »قطعنامه اجرای توافقنامه هسته ای ایران« است.

به گزارش جهان نیوز، صالحی افزود: ما در مورد تحریم های آمریکا دو نوع تحریم 
داریم، یکی براساس فرمان ریاست جمهوری و برخی تصویب کنگره است که خود آنها 
دو نوع تحریم اولیه و ثانویه هستند. تحریم ثانویه همان تحریم های فرامرزی است، مانند 
قانون داماتو. در مورد این تحریم ها بحث توقف است؛ اما مورد تحریم اروپا لغو می شوند.
وی گفــت: طبق توافق ما بایســتی اقداماتی را روی زمیــن انجام دهیم و آنها 
اقداماتــی قانونی انجام دهند. هر زمان که مــا اقدامات خود را انجام دهیم، »آمریکا 
و اروپــا« اقدامات قانونــی را انجام می دهند، اقدامات ما روی »زمین« و اقدامات آنها 
»روی کاغذ«، پس از این مرحله تحریم های اروپا و ثانویه آمریکا لغو می شوند. یعنی 
زمانی تحریم ها لغو می شوند که ما تعهدات را روی زمین انجام دهیم و آنها روی کاغذ 

اقدامات قانونی را انجام دهند!
وی در پایــان افزود: اما در مورد اخــذ تضمین های الزم از طریق عقد قراردادها 
و اعالمیه های دیگر در حال مذاکره اســت، مسئله تضمین اقدامات طرف مقابل جزو 
دغدغه های ماست و مدنظر قرار دارد و بین امضا و اجرای توافقنامه ممکن است یکی 

دو ماهی فاصله باشد.

گفت: مگر آل  ســعود ادعا نکرده بود که برای نابودی انقالب اسالمی یمن 
و فروپاشی انصاراهلل به این کشور حمله نظامی کرده است؟!

گفتم: حمله نظامی که نه! ... حمله هوایی، آنهم با کمک آمریکا و 
اسرائیل و... خب! حاال منظورت چیست؟!

گفت: ولی به جای  فروپاشــی انصاراهلل، دربار آل  ســعود در حال از هم 
پاشــیدن اســت و با زلزله چند ده ریشتری ویرانگر روبرو شده و همه  چیز در 

حال فرو پاشیدن است.
گفتم: یکی از وزرای ناصرالدین  شاه در جریان جنگ های ایران و 
روســیه ادعا کرده بود می تواند توپی بسازد که از دارالخالفه تهران، 
سنت پترزبورگ روسیه را با خاک یکسان کند و بعد از چند ماه توپ را 
آماده کرد  و ناصرالدین شاه و بقیه درباریان را برای مشاهده شلیک 
آن دعوت کرد ولی با شلیک توپ، گلوله توپ درون لوله منفجر شد 
و خدمه توپ را لت و پار کرد. ناصرالدین  شــاه با عصبانیت پرسید؛  
مردک! این بود آن توپی که وعــده داده بودی؟ و یارو گفت؛ قربان! 
وقتی خودی ها را اینجور لت و پار کرده است، حاال تصور بفرمایید که 

با دشمن چه می کند؟!


