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1- جامعه ای را در نظر بگیرید که تجربه زیســت در یکی از پربرکت ترین 
روزگاران تاریخ را دارد. مردمانی که پیامبر اکرم)ص( را دیده اند، مواعظ او را از 
دو لب مبارکش شنیده اند، در رکابش جنگیده اند و زخم برداشته اند، دیده اند که 
او در باره علی )ع( چه گفته، حتی در رکاب علی )ع(هم جنگیده اند و پس از او 
با پسر ارشدش امام حسن )ع( بیعت کرده اند و... اما فرجام کار به اینجا می رسد 
که در روز تشییع جنازه او، پیکر مطهرش تیرباران می شود و هیچ کس چیزی 
نمی گوید! کار به آنجا می رسد که برادر دیگر او یعنی امام حسین )ع( در مقابل 
چشم مردمان و به دست مسلمانان! شهید می شود و باز هم کسی چیزی نمی گوید! 
چه کسی یا کسانی و با چه ترفندی توانستند جامعه را به این مرحله از سقوط و 
پستی برسانند!؟ آیا این همان مدینه النبی و همان آرمان شهر پیامبر بود!؟ ظاهرا 
که همان است! نماز و روزه و حج و...برپاست! اما پسر پیغمبر هم قربانی می شود! 
اینها تلخ ترین تجربیات بشری در کره خاک است و پس از آن هم بارها و بارها 
به طرق گوناگون تکرار شــد. در همه این حوادث، از یک سو با جامعه ای روبرو 
هستیم که مسلمانند و از دیگر سو با افرادی که در آن جامعه مسلمان، خط و 
تحلیل خود را القا می کنند و آنگونه اسالمی را می سازند که  از دل آن هم کاخ 
سبز اموی قابل توجیه و پذیرش است و هم به شهادت رساندن فرزند رسول خدا! 

فرجام این مدل مسلمانی چیست و به کجا می انجامد!؟
2-»بنده در قضایای تاریخ اســالم این را مکرر گفته ام که چیزی که امام 
حسن)ع( را شکســت داد، نبودن تحلیل سیاسی در مردم بود. مردم تحلیل 
سیاسی نداشتند. چیزی که فتنه خوارج را به وجود آورد و امیرالمومنین)ع( را 
آن طور زیر فشار قرار داد و قدرتمند ترین آدم تاریخ را آنگونه مظلوم کرد، نبودن 
تحلیل سیاسی در مردم بود و اال همه مردم که بی دین نبودند؛ تحلیل سیاسی 
نداشتند. دشمن یک شایعه ای می انداخت، فورا این شایعه همه جا پخش می شد 
و همه آن را قبول می کردند! چرا باید این طور باشد!؟ اگر ملت، هوشیاری الزم را 
داشته باشد، شایعه دشمن مثل برف و یخی زیر آفتاب است. چه کسی باید این 
کار را بکند؟ شما جوانان باید بکنید. بنده با شما جوانان عزیزمان، حّجت خدا را 

تمام می کنم. من به شما عرض کردم و گفتم«.
این سخنان که به روشنی یک خطر تاریخی و تجربه شده  را برای ما بازگو 
می کند بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقالب  است و بر آن است تا خطر تالش 
برای انحراف جامعه از مبانی اصولی انقالب و بستن پیرایه به آرمان های نخستین 
آن را هشدار دهد. خطری که سال هاست با آن مواجهیم و باید گفت نسبت به 
اهمیت و خطیر بودن آن غفلت شده است. این روش که نهایتا به تخدیر جامعه 
و آمادگی آن برای پذیرش القائات و شــبهات منتهی می شود، دو بخش مهم و 
تعیین کننده را در مقابل دیدگان مخاطب قرار می دهد. حسب ظاهر، این مردم 
هستند که در این موضوع به خوابی خطرناک و رخوت آور فرو می روند. اما این 
همه موضوع نیست و بخش دوم که کم اهمیت هم نیست، کسانی هستند که 
دلشــان می خواهد مردم در خواب غفلت و فراموشی فرو بروند تا بر سرشان 
آنچه می خواهند بیاورند. طبیعتا آن که می خواهد با این آفت خطرناک مبارزه 
کند هم باید به بیداری مردم اهتمام ورزد و هم به پاسخگویی به شبهه افکنی های 

دروغ  زنان.
3- مردم در طول سال های پیش و پس از انقالب شکوهمند اسالمی دلدادگی 
و متابعت خود نسبت  به امام راحل و امام حاضر را بارها و بارها نشان داده اند و 
در عمل ثابت کرده اند که تا پای جان و فدا کردن عزیزان، پای آرمان های رهبر 
انقالب ایستاده اند. افتخارات پرشکوه دوران دفاع مقدس، همدلی در روزهای 
ســخت، دفاع جانانه از انقالب در جریان فتنه 78 و 88 و دهها نمونه دیگر، 
گواه بر این اســت که مردم در ادای دین خود کوتاهی که نکرده اند، هیچ بلکه 
از مسئوالن و مدعیان هم پیش تر هستند. اما این سابقه و کارنامه درخشان و 
افتخارآمیز نباید ما را به خواب ببرد و از کید دشمن غافل کند.همان کیدی که 
به فرموده رهبر عزیز انقالب، سبب تحمیل شکست به امام حسن و مظلومیت و 
غربت امیرالمومنین)ع( شد. تزریق رخوت، تزریق آسایش و رفاه طلبی، سرکوب 
روحیه ایثار، زهد و ساده زیســتی و الگو قرار دادن مترفین و اشراف و در یک 
کالم، ایجاد انحراف در باور عمومی نسبت به اصول مبنایی انقالب و از آن بدتر 
انحراف در بنیانگذار انقالب- که رهبر عزیز در سالگرد عروج امام راحل نسبت 
به آن هشــدار داد- اموری است که  بی تردید به غفلت و تخدیر جامعه منتهی 

می شود و باید نسبت به آن به شدت هوشیار بود.
4- اما اینکه چه کسانی و با چه هدفی سعی در ایجاد انحراف در باور مردم 
دارند و با آنان چه باید کرد،مهمترین پرسشی است که در این مقال قابل بیان 
است وگرنه مردم که به فرموده رهبر انقالب مسلمانند و امتحان پس داده. انحراف 
در باور های عمومی از آنجا آغاز می شود که عده ای درصدد بقاء در قدرتند و برای 
آن، نیازمند بسط نفوذ خود در جامعه و کسب رای و موافقت بخش های وسیع تری 
از جامعه اند. همین جا باید گفت که معموال کسانی به این روش متمسک می شوند 
کــه می دانند یارای رویارویی با اصل باور مردم را ندارند و به ناچار به انحراف و 
تغییر شکل آن روی می آورند. در صدر اسالم نیز چنین بود. مشرکین ابتدا سالها 
با پیامبر جنگیدند و چون ناامید شدند، از در تظاهر به دینداری وارد شدند و به 
تدریج انحرافات را در دین مردم ایجاد کردند. البته بودند گروهی که از ابتدا اسالم 
آوردند و بعدها چرب و شیرین دنیا آنها را به خود مجذوب کرد. هردو گروه- که 
حاال دیگر دوتا نیســتند و در پیوندی شوم یکی شده اند- برای بقاء در قدرت، 
آرمانها را دستخوش قلب و تغییر می کنند. اگر پیامبر)ص( همانند فقیرترین مردم 
زندگی می کرد، آنها به سبک اشراف و پادشاهان زندگی می کردند! اگر پیامبر یار 
و حامی مظلومان و محرومان بود، آنها با حلقه های ثروت و قدرت سران قبایل 
پیوند داشتند! اگر پیامبر برای خود و همه مسلمانان سهمی برابر از بیت المال 
قائل بود، آنها برای خود و فرزندان  خویشانشان، سهم ویژه ای از بیت المال در 
نظر داشتند و به ثروت اندوزی از آن طریق می پرداختند! و خالصه هرچه او کرده 
بود، اینها در مسیری کامال متضادش راه می پیمودند! اما اینها که تضاد آشکار با 

سیره او دارد و طبعا باید به مخالفت جامعه منجر شود! 
5- از اینجاست که آنها برای سرپوش گذاشتن به زشتی کار خود، سه روش 
را بکار بســتند؛ نخست آنکه به جعل حدیث و روایت روی آوردند و کوشیدند 
پیامبری به مردم معرفی کنند که توجیه گر کار آنان باشد! پیامبری که توجیه گر 
اشرافیت و دست درازی به بیت المال باشد! هزاران حدیث و روایت و خاطره، با 
همین هدف و با هدف تقدیس این افراد  ساخته و پرداخته شد! فضائل عجیب 
و غریبی در این روایات مجعول برای برخی افراد ذکر شد که آنان را هم رتبه با 
پیامبر اکرم)ص( و حتی باالتر از او قرار می داد و اینگونه وانمود و نقل می شد که 
رسالت پیامبر بدون حضور و نقش اینان اساسا به جایی نمی رسید! این راهکار، 
رخنه در دین و »انحراف عقیده « مردم بود. اما راهکار شوم دیگری هم در کار 
بود! منحرف کنندگان جامعه، در این مقطع کوشیدند گروه های ضعیف االیمان 
جامعه را در بخشــی  از ثروت ناحق و برآمده از بیت المال خود، شریک کنند! 
چرا!؟ تا مزدوران و پیاده نظام وابسته به مال حرام را در جامعه تکثیر کنند! اینها 
همان هایی بودند که سالها بعد سید الشهدا )ع( در روز عاشورا درباره چرایی 
عدم تاثیر کالم حق در دلهایشــان  فرمود: »شکمهاشان از حرام پر شده« این 
روش »تغییر سبک زندگی « مردم بود. تغییر از یک زندگی ساده، توام با زهد و 
قناعت به یک زندگی مترفانه وتوام با زیاده طلبی و فزون خواهی. آنها برای تخدیر 
جامعه به یک عنصر دیگر نیز نیاز داشتند و آن »ماندن در گذشته« بود در آن 
زمان امام معصوم در جامعه بود و فریاد میزد و حقایق را به مردم یاد آور می شد 
اما منحرفین می گفتند ما به سنت و روش پیامبر عمل می کنیم و کاری به این 
حرفها نداریم! چرا!؟ چون پیامبر از دنیا رفته بود و می توانستند هر پیرایه ای به 
او ببندند و هرجور که می خواهند او را تفسیر و تاویل کنند و هر دروغی را  به او 
نسبت دهند! اما امام حی و زنده، با کژی ها و پلشتی ها مبارزه می کرد، پس طبیعی 
بود که او را قبول نداشته باشند و دم از پیشوای از دنیا رفته بزنند! در باره صحابه 
نیز چنین بود. ابوذر، یار صدیق و زاهد پیامبر مورد خشم و کینه آنها بود اما همان 
زمان به شهدای بدر و احد افتخار می شد و بر سر اینکه اهل کدام قبیله بودند، 
دعوا می کردند! تغییر باورهای دینی، تغییر سبک زندگی مردم و نگه داشتن 
جامعه در گذشته، حربه هایی بود که کارگر افتاد و با اسالم عزیز آن کرد که کرد! 
اما در مقابل اینان چه باید می شد؟ برای مبارزه با »انحراف عقیدتی« تنها و 
تنها باید به امام حی -که ادامه دهنده راه امام و مقتدا سفرکرده است- اقتدا کرد 
و به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی اسیر دروغ زنانی که پیشوای سفر کرده را 
چراغ راه می دانند تا هرجور که دلشان خواست تفسیرش کنند، قرار نگرفت. و 
برای مبارزه با »انحراف در سبک زندگی« و اخالق عمومی جامعه، باید ابوذروار،  
در سادگی زندگی کرد و بر سر سفره شبهه ناک ارباب قدرت ننشست تا روز به 

روز پیاده نظام این سپاه پلیدی کم و کمتر شود.
فراموش نکنیم تاریخ در حال تکرار است. همانگونه که امروز ما گذشتگان 
را به ارزیابی و نقد می نشینیم، آیندگان نیز درباره ما چنین خواهند کرد و باالتر 
از آن، باید روز باز پسین جوابگوی غفلت و کوتاهی خود در پاسداری از انقالب 
باشــیم. اگر می بینیم برخی از حضور مردم در تشییع شهدای گمنام و فریاد 
هیهات منا الذله آنان عصبانی شده اند، اگر می بینیم عده ای مدام شعار می دهند 
»بســیجی واقعی همت بود و باکری« و... برای آن است که رزمنده و انقالبی را 
فقط بعد از شهادتش می پسندند و از »نام آنها با حیله گری برای مقابله با »مرام« 
آنان بهره می گیرند. این جماعت سیره امام حسین)ع( و امام خمینی)ره(را نیز  
با همین انگیزه تحریف می کنند و باید به یاد بیاوریم که اینها در تاریخ سابقه 

داشته است  و ما مکلف به ادای رسالت خویشیم.

آنها كه جامعه را
در خواب می خواهند

كش

حسین شمسیان

* حال و هوای کشورمان با حضور پیکرهای مطهر شهدای غواص عطرآگین 
شد و بار دیگر جوشش مردم را در صحنه دیدیم به ویژه حضور جوانان نشان 
از انرژی عظیمی برای حراست از کشور داشت. اما هرگز نباید از دشمن غفلت 

کنیم. دشمن شناسی را در هر شرایطی باید مد نظر قرار دهیم.
رضا سیفی
* ضمن تبریک فرا رســیدن ماه مبارک رمضان، به عنوان یک هم میهن 
تأکید دارم بر لزوم غافل نشدن از دشمن و حیله و مکر دشمن بویژه در این 
موقعیت زمانی. تیم مذاکره کننده که با آمریکا، انگلیس و فرانســه مشغول 
مذاکره هستند باید به هوش باشند تا هرگز تحت تأثیر فریبکاری غربی ها 
قرار نگیرند. از ســوی دیگر به دشمن نباید اجازه دهیم بین نسل جدید و 

نسل انقالبی ما از طریق تغییر فرهنگ فاصله ایجاد کند.
امید محمودیان
* یکی از علتهای حمالت وحشیانه تروریستها و صهیونیست ها به یمن این 
است که آنها دیدند دوستداران انقالب اسالمی ایران در یمن، با محبوبیتی 
که دارند قدرت را در دست گرفته اند. یمن موقعیت استراتژیکی دارد آنها از 
این طریق می خواهند خود را از محاصره مقاومت منطقه خارج کنند ولی کور 
خوانده اند. در این میان از مردم شهیدپرور کشورمان تقاضا داریم از تمام توان 
برای یاری مردم بی دفاع یمن استفاده کنند. به خصوص در این ماه مبارک 

رمضان از هیچ کمکی دریغ نشود.
حمیدرضا علی آبادی

* به آقای هاشــمی عرض می کنم پدر ما ملت را امثال آن کسی در آورده 
که برای خوش رقصی تندیس آقای روحانی را ساخته و در زادگاه او نصب 
کرده و شخص شما کوچکترین اعتراضی به این کار غلط نکرده اید. لطفا به 

مردم آدرس غلط ندهید.
روشنایی
* اگر بنا به قول آقای هاشمی فشار تحریم ها پدر مردم را در آورده آیا غیر 
از این است که عامل این تحریم ها فتنه گران مورد حمایت ایشان در سال 

88 بودند. پس چرا در این مورد ورود پیدا نمی کنند.
0919---4725

* از صدا و ســیما درخواست می شود به هنگام افتتاح پروژه ها و طرح ها به 
زمان شــروع و کلنگ زنی ها و درصد پیشرفت پروژه در مقاطع مختلف هم 
اشاره نمایند تا مردم در جریان آغاز پروژه و توسط چه فردی قرار گیرند، نه 
اینکه یک پروژه تقریبا آماده افتتاح را تا 20 ماه رها و سپس افتتاح کنند تا 

به نام خودشان تمام شود.
عبدا... منتقد
* مســاجد و کانون ها و مراکز فرهنگی می توانند با تهیه دفترک )بروشور( 
به ترویج امر به معروف و نهی از منکر به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان که 
برخــی مردم از روی ناآگاهی اقدام به روزه خواری علنی می نمایند، اهتمام 
ورزند. هر مسجد محدوده محل خود تا مسجد بعدی را تحت پوشش قرار 
دهد و این دفترک ها را برای نصب بر روی شیشه ها به واحدهای تهیه غذا، 
رستوران ها، ساندویچی ها و... تحویل دهند. قطعا تاثیر بسزایی خواهد داشت.
مردانی
* به دولتی ها تذکر داده شود که از جیب بیت المال سفره افطار برای یکدیگر 

پهن نکنند که روز قیامت باید پاسخگوی تک تک افراد جامعه باشند.
0915---8157
* وقتی که برای دریافت یارانه ثبت نام کردم شاغل بودم و 2 میلیون تومان 
حقوق دریافت می کردم. در حال حاضر که بازنشسته شده ام یک میلیون و 
800 هزار تومان حقوق می گیرم با این تفاوت که یارانه ام را نیز قطع کرده اند. 
چرا در این دولت هر چه فشار است بر روی دوش قشر آسیب پذیر وارد می شود. 

پس تدبیر و امید که از زبان دولت نمی افتد برای چیست؟
نوری از فارس
* وزیر محترم بهداشــت از طرح ســالمت و درمان رایگان بیماران سخن 
می گویند ولی ویزیت 20 هزار تومانی به 50 هزار تومان و آزمایش 20-30 
هزار تومانی به 120 هزار تومان افزایش یافته است! من بازنشسته فرهنگی 
86 ســاله که به علت بیماری 3 پزشک )ارتوپد، قلب، دیابت( دارم چگونه 
می توانم با 900 هزار تومان حقوق هم به مسائل درمانی خود بپردازم و هم 

به مخارج زندگی؟
منصوری
* همراه اول بابت پیام هایی که بدون درخواست مشترکین ارسال می کند 
از اعتبار شارژ تلفن کسر می کند لطفا راهنمایی کنید به کجا شکایت بکنیم 

که نتیجه بگیریم.
مومنی 
* چرا ســازمان تامین اجتماعی مابه التفــاوت افزایش حقوق فروردین 94 

بازنشستگان را پرداخت نمی کند؟
جوانمردی و 2470---0919

* در شرکت دیار خودرو وابسته به بنیاد شهید برای خرید خودروی چینی 
)گریت وال اچ 6( در شهریور ماه سال 93 ثبت نام نمودم و طبق قرارداد مقرر 
شد تا در اولین روزهای سال خودرو را تحویل دهند. با گذشت قریب به 3 
ماه هنوز هیچ خبری از تحویل خودرو نیست. از مبلغ 88 میلیونی قیمت 
خودرو 40 میلیون آن را پرداخت نموده ام. با اینکه تا به حال این شــرکت 
نتوانسته به تعهد خود عمل کند در تاریخ 94/2/14 طی اطالعیه ای اعالم 
نموده به بازنشستگان نیروهای مسلح 3 ماهه این خودرو را تحویل می دهد! 
سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده چه مسئولیتی در قبال این 

بی تعهدی شرکت ها دارد؟
لیاقت
* چند ماهی است که ایستگاه  پل چوبی خط تندروی آزادی - تهرانپارس در 
ابتدای صبح حدود ساعت 7/30 به جوالنگاه توزیع کنندگان مواد مخدر تبدیل 
شده است. چندین بار به 110 و کالنتری 106 شهید نامجو اطالع داده شد 
ولی هیچ اقدامی صورت نگرفت. از مسئولین ناجا درخواست رسیدگی دارم.
صادق برزگران
* در مدرسه [...] واقع در  یکی از بخش های ورامین ناظم مدرسه با روش 
قرون وسطایی دانش آموزان را روی میز کالس می خواباند و با شیلنگی که 
داخل آن ســیم فلزی جاسازی شده به جان آنها می افتد. در ضمن تهدید 
کرده اگر خبر از مدرسه بیرون برود پرونده را زیر بغلشان گذاشته و از مدرسه 

اخراج خواهند شد.
0912---0157

* منزل مسکونی ما در شهرری مدت 20 سال است که در ضلع شرقی حرم 
حضرت عبدالعظیم حسنی در طرح قرار گرفته ولی طرح اجرا نمی شود. در 
نتیجه بالتکلیف مانده ایم. بنویســید واقعا اذیت می شویم. برای نجات این 

ساکنین فکری بکنند.
رجبی
* با چاپ مشکل به وجود آمده برای بنده درروزنامه کیهان درخصوص نقص 
اتومبیل پراید تازه خریداری شده خوشبختانه پیگیری هایی که به عمل آمد 
نتیجه داد. تماس گرفتم که هم از شــما و هم از مســئوالن تأمین قطعات 

شرکت سایپا تشکر بکنم.
محمدی

پاسخ روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش
در پاســخ به مطلب مندرج در آن رسانه مورخ 94/1/23 با عنوان »وزیر به 
وعده خودش در خصوص مطالبات فرهنگیان تا پایان دی ماه 93 عمل نکرد« 
عین جوابیه معاونت توســعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
را به اطالع می رساند: اخیراً اعتباری به میزان 6900 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات سال 1394 تأمین و به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابالغ 
اعتبار شده است و هزینه هایی نظیر سه ماه حق التدریس معلمان، بخشی از 
پاداش پایان خدمت بازنشستگان، حق الزحمه امتحانات نهایی سال 1393، 
بیمــه طالیی فرهنگیان، هزینه های اداری، حقوق کارکنان قراردادی و... از 

محل آن پرداخت شده است.«

تبرئه رژیم سعودی و تخطئه فرهنگ ایرانی
از سوی آقای مشاور!

همکار ســابق روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع می گوید، حس 
همکاری در میان ما ایرانی ها بســیار کم اســت وگرنه عربستان مایل است با ما 

همکاری و شراکت کند؟
محمود سریع القلم در مصاحبه با روزنامه زنجیره ای شرق گفت: ایران فی الذاته 
بایــد قدرتش درهمه صحنه ها افزایش پیدا کند. اما اگر این افزایش قدرت باعث 
شــود که ما با همسایگان خود وارد یک جنگ سرد شویم، آنگاه معلوم است که 
درتاکتیک هــا و روش هایمان ایراد وجود دارد. چه مــا بخواهیم و چه نخواهیم، 
عربستان یک کشور مهم منطقه است؛ به لحاظ سیاسی، نظامی، نفتی و اقتصادی. 
ما باید نهایت تالشــمان را بکنیم که با عربستان همکاری داشته باشیم و آنها از 
اینکه قدرت ما افزایش یابد، هراسی نداشته باشند. آنها احساس می کنند ما حاضر 

نیستیم شریک شان شویم.
وی می افزاید: عربستان در محافل بین المللی خیلی می گوید بیاییم در مسائل 
منطقه ای با همدیگر شریک شویم. شما سیاست خارجی تان را چند جانبه گرایی 
کنید. حتی عربستان بارها این را گفته که حضور ایران در عراق، ضرورتی ژئوپلیتیک 
است اما اگر قرار باشد این حضور به ضرر دیگران باشد، خوب نیست. این حضور 
باید با همکاری دیگران باشد. باالخره عراق و عربستان با همدیگر همسایه و عرب 
هستند و تاریخ مشترک هم دارند. حتی آنها تا آنجا پیش می روند که می گویند 
حضور ایران در سوریه و لبنان هم یک ضرورت ژئوپلیتیک است. اما اگر قرار باشد 
این یک بازی صفر-یک باشد و ایران با قدرت های منطقه ای همکاری نکند، آنها 
هم می روند و با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای شریک می شوند و قدرت نظامی 

خودشان را روز به روز افزایش می دهند.
ســریع القلم با تخطئــه فرهنگ مردم ایران گفت: ما بــا دولت های منطقه، 
همکاری های جدی و پایداری نداشــته ایم. البته از دیدگاه توسعه گرایان، من این 
را به فرهنگ ایرانی مرتبط می دانم. امیدوارم اشتباه کنم. ولی مطالعه و تحقیق و 
مشاهده، این را به من می گوید. حتی به لحاظ تاریخی، من از فرهنگ عمومی و 
رایج ایرانی این را می فهمم که ایرانی ها در سهیم شدن با همدیگر مشکل دارند. 
به نظر می رسد که البه الی رفتارهای فرهنگی ما چنین ناخودآگاهی وجود دارد 
که اگر من با کسی همکاری کنم، از ابهت، شوکت، جایگاه و امنیتم کم می شود. 

بنابراین حس همکاری در ایرانی ها بسیار کم است.
این اظهارات در حالی است که عربستان از حامیان و تحریک کنندگان رژیم 
صدام برای جنگ 8 ساله علیه ملت ایران بود و پس از آن نیز علی الدوام به خصومت 
با کشورمان در حوزه نفت و امنیت منطقه ای ادامه داده و غیر از کشورمان بر علیه 
منافع ملت های مسلمانی چون عراق، افغانستان، سوریه، بحرین، یمن، لبنان، مصر 

و لیبی وارد عمل شده است.
نظر آقای سریع القلم کجای این رفتار خصمانه علیه ملت های منطقه - و نه 
فقط ملت ما- بوی همکاری و شــراکت می دهد؟ و اگر بنای بر شراکت باشد در 
کدام جنایت های عربستان باید شریک شد یا بر سر منافع کدام یک از ملت های 
منطقه باید معامله کرد؟ از جناب سریع القلم باید پرسید مثال در عراق یا سوریه 
چگونه می توان با عربســتان تعامل کرد در حالی که بی ثباتی و ناامنی امروز این 
کشورها مشخصا زیر سر دالرهای نفتی و استخبارات عربستان است که به نیابت 
از آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل می کنند؟ سؤال بعدی این است که آیا از قبل 
تعامل کذایی و ادعایی، گستاخی آل سعود در تعرض به زائران ایران، کارشکنی در 
بازار نفت و گسترش جنایت ها علیه یمن سر بر نیاورد؟ و آیا خصومت سعودی ها 
امروز بیش از چند سال قبل نیست. که نگاه رفاقت و همکاری با عربستان هنوز 
در دولت حاکم نشده بود؟ خباثت و سرسپردگی عربستان را چرا باید توجیه کرد 

و وضعیت فعلی را به فرهنگ و روحیه ایرانی نسبت داد؟
سریع القلم البته برخالف جریان تبلیغات رسانه ای که آمریکا را طرف میانه رو 
در مذاکرات می داند و به تخطئه اسرائیل می پردازند، اعتراف جالبی درباره مذاکرات 
کــرده مبنی بر اینکــه » اگر بخواهیم جایگاه و توانایی 1+5 را در مذاکرات کمی 
کنیم، من می گویم چین: صفر، سه کشور اروپایی: صفر، آمریکا: 85، روسیه: 15. 
95 درصد از عدد آ مریکا هم، مربوط به قدرت و تشکیالت یهود در آمریکا است.«
اینکه 95 درصد ســهم آمریکا در مذاکرات متعلق به تشکیالت صهیونیستی 
اســت، معلوم می کند که ادعای تقابل آمریکا و اســرائیل در مذاکرات از اساس 

دروغ است.
نرخ رشد ادعایی دولت

چه قدر محتوا دارد؟
مانور برخی مسئوالن دولتی روی آمار رشد اقتصادی با انتقاد برخی روزنامه های 

حامی مواجه شد.
روزنامه شــرق از قول محمد قلی یوســفی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی 
دانشــگاه عالمه طباطبایی نوشت: طبق آخرین آمار از سوی بانک مرکزی، رشد 

اقتصادی سه درصدی برای سال گذشته اعالم شده است، اما باید گفت این رشد 
حتی اگر وجود داشــته باشد نیز چیزی را نشان نمی دهد، چرا که رفاه و پیشرفت 
اقتصادی منتج از آن حاصل نشــده اســت. به عقیده من، هر نوع رشد در اقتصاد 
باید به افزایش کارآیی، بهره وری و ایجاد اشــتغال در کشــور برسد تا بتوان آن را 

دارای اهمیت خواند.
وی می افزاید: وقتی این رشــد اقتصادی هیچ یــک از این ویژگی ها را ندارد، 
اهمیت آن زیر ســؤال می رود، چرا که هر کشــوری در هــر مقطعی هم که باید 
رشــد را تجربه می کند، اما میزان و نتایج آن باید مد نظر قرار گیرد. از سویی باید 
بررســی کرد که چه شاخص هایی برای تبیین رشد اقتصادی در نظر گرفته شده 
است و این رشد چه تأثیری روی زندگی مردم دارد. رشد زمانی معنادار است که 
با افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی، رفاه بیشتر و اشتغال همراه باشد. در غیر 
این صورت به راحتی می توان مشاهده کرد که رشد اقتصادی از طریق تزریق پول 
یا صادرات نفت یا فعالیت های غیر مولد، ایجاد شــده باشــد که کمکی به تقویت 

اقتصادی کشور نخواهد کرد.
از ســوی دیگر روزنامه آرمان در یادداشــتی خاطرنشان کرد: جامعه به آمار و 
ارقام های منتشر شده چندان اعتمادی ندارد. یکی از مهمترین دالیل کم اعتمادی 
آحاد جامعه نسبت به آمار و ارقام اعالمی از سوی مؤسسات دولتی تطبیق وضعیت 

معیشتی موجود نسبت به میزان تورم اعالم شده از سوی دولت است.
آرمان افزود: مقایسه این نرخ تورم با نرخ تورمی که هر روز آحاد جامعه در برابر 
خرید روزانه سبد معیشتی خود می نمایند تردیدهایی را در مورد صحت این آمار 
پدید می آورد. همین امر ممکن است باعث شود باور مردم نسبت به سایر آمارهای 
دولتی صرف نظر از هر منشأ اعالمی نیز با چالش روبه رو شود. گذشته از اینکه اگر 
نرخ 3 درصد رشــد اقتصادی هم واقعی باشــد ظرفیت جذب نیروی آماده به کار 
کشور را ندارد، علی ایحال این رشد اقتصادی 3 درصد در قیاس با سایر متغیرهای 
اقتصادی همخوانی ندارد. متأســفانه رســم بر این شده که مسئولین برای فرصت 
بخشیدن به اظهارات خود از آمارها کمک بگیرند و به سبب تعدد آمارها گاهاً از آن 

دسته از آمارهایی بهره می گیرند که بیشتر با هدف آنان سازگار است.
از ســوی دیگر فرشــاد مؤمنی اقتصاددان معتقد است: در ادبیات توسعه ذیل 
حداقل 21 عنوان تصریح می شــود که می توان شرایطی را در نظر گرفت که رشد 
اقتصــادی اتفاق بیفتد بدون اینکه تغییر معنی داری در بنیه تولید ملی و کیفیت 
زندگی عامه مردم حاصل شــده باشد و علی االصول مسئوالن اقتصادی دولت هم 
به این کاســتی ها و محدودیت های شاخص مورد اشاره آگاهی دارند اما مرتب این 
را تکرار می کنند. فقط می توان از سر شفقت و دلسوزی برای دولت و آینده کشور 
این مسئله را گوشزد کرد که مبادا آنچه به عنوان ابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار 

می گیرد در ذهن سیاست گذاران هم جدی گرفته شود.
وی در یادداشــت خود در آرمــان تصریح می کند: واقعیت این اســت که با 
مقیاس های متعددی در گزارش های تهیه شــده در همین دولت نشان داده شده 
که بخش قابل اعتنایی از کاهش تورم بیش از اینکه محصول اعمال سیاست های 
مشــخصی از ناحیه دولت باشد، در واقع محصول واکنش عقالیی مردم نسبت به 

توقف روندهای تهدیدزا و تنش آفرین بوده است.
این اقتصاددان معتقد است: بیشترین تکیه گاه دولت محترم و دست اندرکاران 
امور اقتصادی آن، تمرکز در کند کردن رشد پایه پولی است و این در حالی است 
که در همان دوره ای که چنین ادعایی مطرح شد گزارش های رسمی حکایت از رشد 
نسبتاً معنی دار نقدینگی داشت. بنابراین اگر مردم نسبت به سیاست های تنش آفرین 
و آینده هراسانه انتظارات خود را تفسیر کرده اند این به معنای اتخاذ سیاست های 

اقتصادی مشخص و کارآمد از ناحیه دولت نیست.
وی ادامه می دهد: باید مشــفقانه از مســئوالن اقتصادی کشور خواست تا به 
سمت ارتقای بنیه تولید ملی و ایجاد ظرفیت های جدید برای تقاضای فرصت های 

شغلی حرکت کنند.
مگر آمریکایی هستید

که »مرگ بر آمریکا« به شما برخورد؟!
رســانه های زنجیره ای به حضور گســترده و معنادار مردم در مراسم تشییع و 
بدرقه پیکر شهدای غواص با عصبانیت واکنش نشان داده و تالش کردند این حادثه 

تاریخی را به حاشیه ببرند.
به گزارش جهان، در حالی که جمعیت شرکت کننده در مراسم تشییع شهدای 
غواص خواستار ادامه راه این شهدا و عمل به پیام شهادت مظلومانه آنان مبنی بر 
تســلیم ناپذیری در مقابل دشمنان شده بودند، رسانه های زنجیره ای تالش کردند 

شعارها و دست نوشته های انقالبی مردم را در این مراسم زیر سؤال ببرند.
گرچــه انتظار می رفــت که رســانه های مذکور و همچنیــن دولت و تیم 
مذاکره کننده هسته ای با تأسی از پیام های انقالبی شرکت کنندگان در تشییع پیکر 
شهدا، پیام این مراسم باشکوه را درک کنند اما با فرافکنی و متهم کردن مردم، 
راه فرار از پاســخگویی را انتخاب کردند. اعتراض این رسانه ها به دست نوشته ها، 
شعارها و نیز سخنان سخنرانان مراسم تشییع شهداست. آنها شرکت کنندگان 
را متهم می کنند که این مراسم را تبدیل به میتینگ سیاسی کرده اند، در حالی 
که به گواهی شــاهدان عینی، ایستادگی در مقابل دشمنان و باج ندادن به آنها 
و تسلیم ناپذیری و نبرد با دشمنان شعار اکثریت قریب به اتفاق بدرقه کنندگان 
شهدا بوده است. با این حال مشخص نیست که چرا »دولت دوستان« شعارهای 
ضداستکباری را به خود گرفته اند و خود را مخاطب شعارهایی همچون »هیهات 
منا الذله«، »مرگ بر آمریکا«، »آب خوردن ما وابسته به سالم بر حسین است نه 
تحریم ها«، »تا آخر ایســتاده ایم«، »خون شهیدان ما قابل اکسید نیست«، »در 
منطق شهادت تحریم حرف مفت است«، »نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا«، 
»عزت قابل مذاکره نیســت حتی اگر دستهای ما بسته باشد«، »لب تشنه جان 
دهیم سازش نمی کنیم«، »این سند جنایت کدخداست« و صدها شعار انقالبی 

و خط امامی دیگر می پندارند؟
به راســتی اگر اینها خود را در خط امام می دانند و مدعی هســتند که در 
مقابل دشمنان کوتاه نیامده اند، چرا از این شعارها برافروخته شده اند؟ چرا بدون 
اشــاره و بیان عبارت مورد نظر در مورد همه شــعارها حکم کلی می دهند؟ چرا 
خود را مخاطب شعارهای ضد آمریکایی مردم می دانند؟ آیا بدرقه کنندگان اقدام 
اشــتباهی کرده اند که بیانات امام و رهبری را به دســت گرفته و فریاد زده اند؟ 
آیا اشتباه کرده اند که بر سر آمریکا فریاد زده اند و ماهیت قاتالن اصلی شهدای 
مظلوم غواص را افشا کرده اند؟ آیا خالف کرده اند که از مذاکره کنندگان و دولت 
خواسته اند که از تحریم نهراسند و همه چیز را به تحریم گره نزنند و عزت ملی 

را با هیچ چیز معامله نکنند؟
فیتز پاتریک: پروتکل الحاقی

فراتر از نمونه برداری محیطی است
طبق پروتکل الحاقی، تأسیسات نظامی نیز مورد بازرسی قرار می گیرند و 

این موضوع صرفاً به نمونه برداری محیطی محدود نمی شود.
مارک فیتز پاتریک )مدیر برنامه خلع سالح هسته ای در مؤسسه بین المللی 
مطالعات راهبردی( با اشاره به این مطلب تصریح کرد: ایران با اجرای پروتکل 
الحاقی در لوزان موافقت کرده؛ طبق این پروتکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
از حق نمونه برداری محیطی از هر منطقه ای از ایران برخوردار است که طبق 
ادله منطقی مشکوک به انجام فعالیت در زمینه مواد هسته ای یا چرخه سوخت 

هسته ای است. تأسیسات نظامی از شرط »هر منطقه« مستثنی نیستند. 
وی در وبسایت مؤسسه مذکور نوشت: پروتکل الحاقی امکان »دسترسی 
تکمیلی« بازرســان به تأسیسات را به منظور حل مسایل مربوط به درستی 
آنچه یک کشور درباره برنامه هسته ای اش اعالم می کند، فراهم می آورد. طبق 
بیانیه ای که ایران و 1+5 در دوم آوریل در لوزان سوئیس امضا کردند، حقوق 
مربوط به دسترســی آژانس به تأسیسات ایران تقویت شد. براساس سندی 
که آمریکا منتشر کرد، ایران ملزم به دادن اجازه بازرسی به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از تأسیسات مشکوک و یا ادعاها درباره وجود تأسیسات غنی سازی 
مخفی، تأسیسات تبدیل، تولید سانتریفیوژ یا تأسیسات تولید کیک زرد در  

هر کجای این کشور خواهد بود.
فیتز پاتریک افزود: حسن روحانی رئیس جمهور ایران در کنفرانس خبری 
به این سؤال پاسخ نداد که آیا بازرسان مجاز به دسترسی به تأسیسات نظامی 
و دانشمندان هسته ای ایران خواهند بود بلکه گفت »ایران هرگز اجازه نخواهد 

داد خارجی ها به بهانه ای به اسرار کشور دسترسی پیدا کنند.«
فیتز پاتریک تصریح کرد: نمونه برداری از اطراف تأسیسات مورد نظر ممکن 
است امکان تشخیص انجام فعالیت با استفاده از مواد هسته ای را فراهم کند. 
اگر این فعالیت مورد نظر ارتباطی با مواد هسته ای نداشته باشد اما، به عنوان 
مثال، در ارتباط با اقدامات تسلیحاتی باشد، نمونه برداری محیطی کافی نیست. 
نمونه برداری محیطی در مواردی که ایران اقدام به پاکســازی و از بین بردن 
نشانه ها و رد پای اورانیوم می کند نیز کافی نیست. در چنین مواردی آژانس 
باید بر ورود به تأسیسات پافشاری کند. مذاکرات باید موجب برخورداری از 

حقوق دسترسی فراتر از موارد ذکر شده در پروتکل شود.
ارنســت مونیز وزیر انرژی آمریــکا در مصاحبه با پی بی اس تصریح 
کرد، که موضع آمریکا درباره دسترســی بر ســایت های نظامی ایران 

تغییر نمی کند.

دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان

اللَُّهــمَّ َقوِِّن ِفيِه َعَل إَِقاَمِة أَْمــرَِك َو أَِذْقِني ِفيِه َحالَوَة ِذكْرَِك 

َو أَْوِزْعِني ِفيِه ِلََداِء ُشــكْرَِك ِبكَرَِمــَك َو اْحَفظِْني ِفيِه ِبِحْفِظَك َو 

ِسْتَِك يَا أَبَْصَ النَّاِظِريَن

»خدایــا! در این روز مرا برای انجام فرمانت نیرومند ســاز و 

شــیرینی یادت را به من بچشــان و برای سپاسگزاری ات آماده 

ســاز. در این روز مرا با نگاهداری و پرده پوشــی ات، محافظت 

فرما، ای بیناترین بینایان!«

 ، تیــن پو یمیــر  د ال و
رئیــس جمهور روســیه به 
طرح  درباره  غربی  کشورهای 
»غیرعملی«  درخواست های 
در مذاکرات هسته ای با ایران 

هشدار داده است.
به گزارش پرس تی وی، پوتین 
روز جمعه در سخنانی در همایش 
بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ 
گفــت: ایران و کشــورهای گروه 
1+5 می تواننــد در آینده نزدیک 
به توافقی بر ســر برنامه هسته ای 
تهران دست یابند و به غرب درباره 
طرح درخواست های زیاده خواهانه 
و غیرممکن از جمهوری اسالمی 

هشدار داد.
وی افــزود دســتیابی به یک 
توافق فراگیر هســته ای پیش از 
ضرب االجل تعیین شــده در 30 
ژوئن »بــرای آرام کردن اوضاع« 

اهمیت زیادی دارد.
رئیس جمهور روسیه همچنین 
پیش بینــی کرد کــه اجرای یک 
توافــق هســته ای احتمالی بین 
تهــران و 6 قدرت جهان تقریبا 6 

ماه طول بکشد.
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل 
از پوتین گــزارش داد: »من فکر 
توافــق فراگیر  می کنــم امضای 
باید در آینده نزدیک  هســته ای 
صورت بگیــرد ... روند اجرای این 
توافق ها پــس از آن آغاز خواهد 
شد. این مرحله نیز به حدود 6 ماه 

زمان نیاز خواهد داشت.«
وی تاکید کــرد تنها موضوع 
»غیر ســازنده ای« کــه دورنمای 
توافق هسته ای ایران را به مخاطره 
می اندازد تالش عمدی واشنگتن 
برای تضعیــف هر گونه توافقی از 

این دست است.
ایران و  1+5 در حال حل 
جنبه های فنی و حقوقی 
توافق هسته ای هستند

هسته ای  ارشد  مذاکره کننده 
روسیه می  گوید ایران و گروه 5+1 
در مذاکــرات هســته ای در حال 
تالش برای حل و فصل مســائل 
فنی و حقوقی توافق نهایی هستند.

به گــزارش فارس، ســرگئی 

ریابکــوف، معاون وزیــر خارجه 
ارشــد  مذاکره کننده  و  روســیه 
هسته ای این کشور می گوید ایران 
و گــروه 1+5 در حال حل و فصل 
جنبه های فنــی و حقوقی توافق 

هسته ای نهایی هستند.
به گزارش اســپوتنیک آقای 
ریابکوف روز جمعه بعد از نشست 
مدیران سیاســی ایــران و گروه 
1+5 در شــهر وین تصریح کرد: 
گفت وگوهــای دو طــرف در روز 
جمعه بــه کاســتن از اختالفات 
سیاســی و حل و فصل جزئیات 
فنی و ابعاد حقوقی توافق هسته ای 

با ایران متمرکز بوده است. 
وی گفت: »تالش ما در ســه 
جنبه پیش می رود: حل مســائل 
سیاســی، تحلیل و حــل تبعات 
احتمالی  هسته ای  توافق  حقوقی 
و حل مسائل فنی و کارشناسی.«

معــاون وزیر خارجه روســیه 
افزود در موضوع رفع تحریم های 
تســلیحاتی علیه ایــران تاکنون 

پیشرفتی صورت نگرفته است.
دسترسی به اماکن و 

اشخاص عناصر ضروری 
برای توافق با ایران هستند

در  آمریــکا  انــرژی  وزیــر 
مصاحبه ای با یک شــبکه خبری 
آمریکایــی بار دیگــر بر ضرورت 
دسترسی به اماکن و اشخاص برای 
دستیابی به توافق هسته ای نهایی 

با ایران تأکید کرد.
به گــزارش فارس، ارنســت 
مونیــز، وزیر انــرژی آمریکا روز 
جمعــه در مصاحبه ای با شــبکه 
خبری پی بی اس بار دیگر بر لزوم 
دسترسی به اماکن و اشخاص برای 
توافق هسته ای با ایران تأکید کرد.
مونیز در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیا ضرب االجل 30 ژوئن 
بــرای توافق هســته ای، موعدی 
»واقعی« اســت گفت: واشنگتن 
خواســتار توافق در تاریخ مذکور 

است.
او گفت: »ما مطمئنا می خواهیم 
در 30 ژوئن به توافق برسیم. دالیل 
متعددی برای این موضوع داریم، 
اعم از تعامالتی که باید بعد از آن با 

کنگره داشته باشیم و گزارشی که 
باید به آنها بدهیم. بنابراین داریم 

سخت تالش می کنیم.«
دولت آمریکا بایســتی مطابق 
مفــاد قانونی که ماه گذشــته به 
امضای باراک اوباما، رئیس جمهوری 
آمریکا رســید توافقنامه هسته ای 
احتمالی را تا موعد 9 جوالی )9 
روز بعــد از ضرب االجــل( تقدیم 
کنگره کند. در صورتی که دولت 
در موعد مقرر توافقنامه را تحویل 
کنگره دهد، دوره نظارت بر آن 30 
روزه خواهد بود؛ در غیر این صورت 
دوره مورد نظر به 60 روز افزایش 

خواهد یافت.
ارنســت مونیز افزود: » هدف 
ما تکمیل این توافق اســت تا ما و 
شریکانمان یعنی گروه 1+5 بتوانیم 
برنامه  باشیم که  اطمینان داشته 
ایران صلح آمیز است؛ و  هسته ای 
اینکه اگر چنین نبود، به ســرعت 
این موضوع را تشــخیص داده و 
به آن پاسخ های مناسب بدهیم.«

واشنگتن موظف است 
تحریم ها علیه ایران را تا 
حل PMD پابرجا نگه دارد

رئیــس کمیته روابط خارجی 
مجلس ســنای آمریکا روز جمعه 
در بیانیه ای با خاطرنشــان کردن 
کشورش  دولت  مقامات  اظهارات 
بار دیگــر بر لــزوم پابرجاماندن 
تحریم های ضدایرانی تا زمان حل 
برنامه  احتمالی«  نظامــی  »ابعاد 

هسته ای ایران تأکید کرد.
به گزارش فارس، سناتور »باک 
کورکــر«، رئیس کمیتــه روابط 
خارجی مجلس نمایندگان آمریکا 
روز جمعــه بار دیگــر تأکید کرد 
تحریم های ضدایرانی نباید تا زمان 
حل و فصل مسائل مربوط به »ابعاد 
نظامی احتمالی« برنامه هسته ای 

ایران برداشته شوند.
ه  یــگا پا گــزارش  طبــق 
اطالع رســانی مجلــس ســنای 
آمریکا  »کورکر« در این بیانیه به 
گزارش هایی مبنی بر اینکه دولت 
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا 
آماده امتیازدهی به ایران در مسائل 
مربوط به گذشته برنامه هسته ای 

ایران است، واکنش نشان داد. 
او نوشت: »سال گذشته دولت 
به کمیته مــا اطمینان خاطر داد 
که مســائل و نگرانی ها پیرامون 
تالشــهای قبلی ایــران در زمینه 
ســالح های اتمی قبل از هرگونه 
توافق نهایی و یا اقدام برای تخفیف 
تحریم ها، حل و فصل خواهد شد.«
گذشته نظامی برنامه هسته ای 

ایران هنوز روی میز است
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
می گوید: گذشــته نظامی برنامه 
هســته ای ایران و ابعاد احتمالی 
نظامی برنامه هسته ای کنونی این 
از  کشور بخش های جدایی ناپذیر 

توافق هسته ای خواهد بود.
به گزارش فارس، »جان کربی« 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
امشب در میان خبرنگاران مجدداً 
بر موضــع آمریــکا در خصوص 
پــی ام دی )جنبه هــای نظامــی 
احتمالی برنامه هســته ای ایران( 

تأکید کرد.
کربی کــه تا چنــدی پیش 
بــود  دفــاع  وزارت  ســخنگوی 
گفــت: »برای رســیدن به توافق 
نیاز  مــورد  باید دسترســی های 
آژانــس بین المللی انرژی اتمی به 
سایت های نظامی ایران، از سوی 

این کشور ارائه شود.«
وی افزود: »بحث ابعاد احتمالی 
نظامــی برنامه هســته ای ایران، 
فعالیت های گذشته و فعالیت های 
کنونی ایرانیان را شامل می شود.«
اصل توافق هسته ای از زمان 

رسیدن به آن مهم تر است
وزیر خارجه روسیه روز جمعه 
تصریــح کرد: رســیدن به توافق 
هســته ای از زمان رسیدن به آن 
مهم تر است و نباید به گمانه زنی 
در مورد احتمال حصول توافق تا 

ضرب االجل پرداخت.
به گزارش فارس، »ســرگئی 
الوروف« وزیر خارجه روسیه روز 
جمعه گفت اصل توافق هسته ای 
با ایران و به ســرانجام رســاندن 
مذاکرات، از زمان رسیدن به توافق 

مهمتر است.
بقیه در صفحه ۱۰

هشدار پوتین درباره مذاکرات هسته ای:

غرب از طرح درخواست های غیرممکن 
پرهیز كند

ضدتروریسم  هماهنگ کننده 
وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که 
هیچ یــک از تحریم های مربوط به 
آنچه که حمایت ایران از تروریسم 
خوانــد، بعد از توافق هســته ای 

احتمالی ایران و 1+5 لغو نمی شود.
وزارت خارجــه آمریــکا در ادامه 
سیاست های خصمانه خود و در ادعایی 
واهــی در تازه ترین »گزارش ســاالنه 
تروریســم« که روز جمعه منتشر کرده 
ایران را به حمایت از تروریســم متهم 

کرده است.
به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه 
آمریــکا در گــزارش ســاالنه خود که 
به مســئله مبارزه با تروریســم جهانی 
می پردازد ایران را بــه ادامه حمایت از 
گروه هایی که واشنگتن آنها را تروریست 

می خواند متهم کرده است.
در این گزارش ادعا شده است: ایران 
در سال 2014 به حمایت و مسلح کردن 
حماس در غزه و حزب اهلل در لبنان که 
اســرائیل را در یک سال گذشته هدف 
قرار داده اند، ادامه داده و از فعالیت های 
محدودی در آفریقا،  آسیا، آمریکای التین 
و برخــی گروه ها در خاورمیانه حمایت 

کرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه 
گــزارش خود به حمایت ایران از دولت 
عراق و ســوریه برای مقابله با گروه های 
تروریستی اشاره کرده و مدعی شده است 

که این اقدامات تروریستی است.

نکته مهم  این گزارش آن است که 
در لیست حامیان تروریسم همچنان نام 
کوبا وجــود دارد که دروغ بودن ادعای 
تغییر در رفتار آمریکا در قبال این کشور 

را نشان می دهد.
در همیــن ارتباط تینــا کیداناو« 
هماهنگ کننــده ضدتروریســم وزارت 
خارجه آمریکا همزمان با انتشار گزارش 
ســال 2014 تروریسم، گفت هیچ یک 
تحریم های مربوط به آنچه وی حمایت 
ایران از تروریســم خواند، پس از توافق 

احتمالی هسته ای برداشته نمی شوند.
وی در خصــوص اهمیت مذاکرات 
هســته ای ایران و 1+5 مدعی شد : ما 
فکر می کنیم که دنبال کردن مذاکرات 
ضروری اســت اما این بــه این مفهوم 
نیســت که ما چشــم خود را به آنچه 
که ایران بعنوان حامی تروریســم انجام 
می دهد، می بندیم. مــا تحریم هایی را 
علیــه ایران به ویژه در زمینه مســائل 
مربوط به ترویسم داریم. این تحریم ها 
تغییری نمی کند بنابراین این مســائل 
تنها به واسطه مذاکرات هسته ای که با 

آنها داریم، تغییر نمی کند.
وی تصریح کرد که در صورت توافق 
جامع هســته ای ایران و 1+5، سپاه از 
لیست تحریم های آمریکا خارج نمی شود 
و تأکیــد کرد: ما قصد نداریم هیچ یک 
از تحریم های مرتبط با تروریسم را لغو 
کنیــم زیرا نگرانی هــا در خصوص این 

مسئله همچنان باقی است.

واشنگتن:

تحریم های ضدتروریسم ایران 
دست نخورده می ماند

گفت: یکی از شبه روشــنفکران غرب زده در مصاحبه با 
روزنامه شرق گفته است؛ ما باید نهایت تالشمان را بکنیم که 
با عربستان همکاری داشته باشیم، آنها احساس می کنند ما 

حاضر نیستیم شریکشان باشیم!
گفتم: یعنی با آل ســعود در جنایات وحشــیانه 
عربســتان در قتل عام مردم مظلوم یمن، حمایت از 
تروریســت های وحشی داعش، کاهش قیمت نفت به 
نفع آمریکا، همکاری با اسرائیل و صدها جنایت دیگر 

شرکت داشته باشیم؟!
گفت: ایشان به جای محکوم کردن آل سعود، فرهنگ مردم 
ایران را مورد هجوم قرار داده است و تازه ادعای ایران دوستی 

هم دارد!
گفتم: چه عرض کنم، این قماش از وطن و مردم دوستی 
و اینجور چیزها چه می دانند؟! به یارو گفتند با »کشور« 
جمله بساز! گفت؛ با »کش« ور رفتم، خورد توی چشمم!


