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خبر ویژه

»آیا اهمیت برخورداری کشــورمان از دانش و فناوری هسته ای در حد و اندازه ای 
هست که با هزینه های آن نظیر تحریم های اقتصادی برابری کند؟ و مگر فعالیت هسته ای 
در پیشرفت و توسعه و زندگی مردم چه نقش برجسته ای دارد که بهای سنگین آن قابل 

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

فراوانی داشته ایم که نیازی به تکرار آن نیست و نگاه این نوشته از زاویه دیگری است؛ 
1- دانش هســته ای و فناوری آن یکی از حلقه های تعیین کننده در زنجیره علوم و 
تکنولوژی است که با بسیاری از شاخه های دیگر علوم رابطه علت و معلولی دارد، تا آنجا 
که حذف این حلقه از زنجیره علم و محرومیت از دانش هســته ای می تواند خط توسعه 
علوم و تکنولوژی را به طور جدی مختل کرده و در مواردی متوقف کند. از سوی دیگر و 
دقیقا به همین علت، دانش هسته ای ده ها شاخه علمی و تکنولوژیک دیگر را در بستر 
خود تولید و یا گسترش می دهد، نظیر استحصال منیزیوم و زیرکونیم )شیمی صنعتی(، 
ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته )مکانیک(، پیشرفت مثال زدنی در بهره گیری از اشعه لیزر 
)فیزیک نور(، ساخت آلیاژ مقاوم در برابر چرخش چند ده هزار دور در دقیقه سانتریفیوژها 
)متالوژی( و ده ها دستاورد علمی و تکنولوژیک دیگر که دانش و فناوری هسته ای کشورمان 
علی رغم تحریم ها و فشارهای فراوان بیرونی در پی داشته است و شرح آن به درازا می کشد.
بنابراین، کسانی که توقف برنامه هسته ای را توصیه می کنند- صرفنظر از نیت و انگیزه 
واقعی آنها- دست کشیدن از پیشرفت های علمی و تکنولوژیک را پیشنهاد می کنند و 

برای کشورمان نسخه عقب ماندگی می پیچند!
2- تولید برق و انرژی اگرچه یکی از بااهمیت ترین دستاوردهای دانش و تکنولوژی 
هسته ای است- که به آن خواهیم پرداخت- ولی کاربرد دانش هسته ای محدود به تولید 
انرژی نیســت و این فناوری، کاربردهای فراوان دیگری نیز دارد که برای پی بردن به آن 
کافی است به انبوه سایت ها و خروجی اعالم شده مراکز علمی که به آسانی در دسترس 
همگان است، نیم نگاهی انداخته شود. کسانی که توقف برنامه هسته ای کشورمان را توصیه 
می کنند، اگر کمترین مایه ای از غیرت دینی و ملی و دلسوزی برای مردم این مرز و بوم 
داشته باشند به یقین با مشاهده فهرست طوالنی کاربرد دانش هسته ای در عرصه های 
مختلف علمی، صنعتی و اقتصادی، از توصیه ارتجاعی خود شرمنده می شوند و البته آنان 

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

ده ها کاربرد شناخته شده دیگر در عرصه پزشکی.
دانش هسته ای در عرصه دامپزشکی نیز کاربردهای فراوانی دارد که تغذیه، بهداشت 

و ایمن سازی محصوالت دامی، اصالح نژاد دام ها و... از جمله آنهاست.
از تکنیک های هسته ای برای کشف سفره ها و منابع آب زیرزمینی، تشخیص محدوده 
آن، هدایت آبهای سطحی و زیرزمینی، کنترل ایمنی سدها، کشف نشت های احتمالی 
سدها، پی بردن به آسیب های رانشی زمین، شیرین کردن آب های شور و... استفاده می شود.

دانش هســته ای در صنایع غذایی و کشــاورزی نیز کاربردهای ویژه و منحصر به 
فردی دارد که مقابله با ویروس های گیاهی، مبارزه با آلودگی های میکروبی، جلوگیری از 
فساد مواد غذایی، کنترل حمله حشرات به محصوالت کشاورزی، تنظیم زمان رسیدن 
محصوالت، افزایش جهشی برخی محصوالت نظیر گندم، برنج و پنبه و... فقط چند نمونه 

از این کاربردهاست.
دانش و تکنولوژی هسته ای کاربردهای فراوان دیگری نیز در سایر حوزه های علمی 

و فنی و اقتصادی دارد که حتی ارائه فهرست آن نیز بیرون از محدوده این نوشته است.
3- و اما، یکی از بااهمیت ترین و کارســازترین موارد استفاده صلح آمیز از دانش و 
تکنولوژی هسته ای، تولید برق با بهره گیری از نیروگاه های اتمی و تولید سوخت آن به دو 
روش، غنی سازی اورانیوم از طریق دستگاههای سانتریفیوژ و یا »لیزر« است. این بخش از 
کاربرد دانش هسته ای است که امروزه در کشورمان بیشترین توجه را به خود جلب کرده 
اســت. آمریکا و متحدانش از بیرون و افراد اندک و کم شماری از درون برای وادار کردن 
ایران اسالمی به انصراف از فعالیت هسته ای روی همین بخش از کاربرد دانش اتمی تمرکز 
کرده و توقف فعالیت هسته ای و بهره گیری از منابع انرژی جایگزین- عمدتا فسیلی- را 

توصیه می کنند. در این باره گفتنی است که؛
4- نیاز ساالنه کشورمان به برق نزدیک به 8 هزار مگاوات است برای تولید این میزان 
برق 220 میلیون بشکه نفت خام مصرف می شود و براساس برآورد مراکز علمی، مصرف 
220میلیون بشکه نفت خام بیش از هزار تن گاز مسموم کننده و خطرناک »دی اکسیدکربن« 
تولید می کند، نزدیک به 170 تن ذرات معلق در هوا، بیش از 140 تن گوگرد و 55 تن اکسید 
نیتروژن را در محیط زیست پراکنده می سازد. این همه در حالی است که نیروگاه اتمی 
هیچیک از آلودگی های مورد اشــاره را ندارد و با توجه به قیمت نفت و گاز، استفاده از 
نیروگاه اتمی برای تولید برق مورد نیاز کشور، ساالنه نزدیک به 6 میلیارد دالر صرفه جویی 

در پی خواهد داشت.
5- توصیه می کنند که به جای نیروگاه اتمی می توانیم از سوخت فسیلی، یعنی نفت 

و گاز برای تولید برق استفاده کنیم این پیشنهاد در حالی است که؛
الف: ذخایر نفت و گاز کشور به سرعت رو به کاهش است، که مصرف کالن و پرشتاب 
داخلی از یکسو و صدور نفت و گاز برای تامین نیازهای مالی از سوی دیگر به جان ذخایر 
فسیلی افتاده اند و نقطه پایان این ذخایر ارزشمند و گرانبها را نزدیک و نزدیکتر می کنند.

ب: اکنون زمانی را در نظر آورید- حداکثر 3 تا 4 نسل دیگر- که ذخایر فسیلی کشور 
تمام شده است. آیا تصور فاجعه بزرگی که به یقین نسل های آینده با آن روبرو خواهند 
شد، وحشت آفرین و دردآور نیست؟!  در آن حالت مردم  این مرز و بوم اسالمی اوال؛ هیچ 
ذخیره فسیلی برای فروش و تامین هزینه های جاری کشورشان در اختیار ندارند، تأمین 

هزینه های عمرانی و پیشرفت و توسعه که جای خود دارد!
ثانیا: از سوخت الزم برای ادامه فعالیت نیروگاه های تولید برق محروم هستند. و برای 
تأمین سوخت نیروگاه ها باید دست نیاز به سوی کشورهای دیگر دراز کنند و بدیهی است 
که وقتی خزانه کشور از درآمدهای نفتی خالی باشد قدرت خرید سوخت و یا خرید انرژی 
از سایر کشورها را نیز نخواهند داشت... و این، یعنی فرو رفتن در خاموشی، توقف فعالیت 

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

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

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

کم بازده است و ثالثا- مهم تر از همه - کشورمان بادخیز نیست.
 و اما، ممکن است گفته شود که بعد از پایان ذخایر فسیلی می توانیم به سراغ تولید 
انرژی هسته ای برویم! که باید گفت؛ فرایند تولید انرژی هسته ای، دستکم 20 سال زمان 

می برد.
7- و در پایان یادداشت پیش روی،  حق آن است که به بخشی از بیانات حکیمانه و 

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

پیش خواهد رفت.«

* نسخه فاجعه نپیچید!

بیار بخوریم!

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* راهپیمایی مردم در روز جهانی قدس در کشورمان فقط فریاد علیه ظلم و ظالمان 
نبود بلکه نوعی واکنش به تهدیدها و تحقیرهایی بود که آمریکایی ها در طول مدت 

مذاکرات علیه ایران کرده اند.
0938---6263
* مراسم روز قدس امسال نیز با حضور چشمگیر ملت با جهت گیری انقالبی علیه 
فتنه گران داخل و خارج برگزار شد به همین دلیل دشمنان سخت عصبانی شدند.
0938---6263
* روز قدس یک روز در سال برگزار می شود ولی پیام آن باید در طول سال توسط 
مسئوالن و نخبگان تداوم پیدا کند و در دستور کار قرار بگیرد. اگر چنین باشد این 

ملت وفادار همانند مردم دوره صلح امام حسن)ع( تلقی نمی شوند.
4001---0910 و 6263---0938
*  وقتی اکثریت مسئوالن و مردم روی حقوق حقه خود در هسته ای اتفاق نظر دارند 
و راه مقاومت را در پیش گرفته اند حرف از صلح امام حسن)ع( نوعی بی بصیرتی 

و بازی کردن در زمین دشمن است.
0912---3446

* هــدف آمریکایی ها از دبه درآوردن های پی درپــی و عدم ترک میز مذاکره آن 
اســت که طرف ایرانی را وادار به عقب نشــینی و تن دادن به توافق بد بکند. باید 

هوشیار بود و مقاومت کرد.
0935---6712

* رئیس جمهور در افطاری اساتید دانشگاه ها اعالم داشتند دوران احساسات سپری 
شده است. یعنی با گذشت 36 سال از انقالب باید ارزش ها را به فراموشی سپرد؟! 
نمی دانم شاید تشییع شهدای غواص و گمنام را در تاریخ 26 خرداد ندیده بودند 
شــاید فراموش کرده بودند که مردم در پای ارزش ها چه حماســه های ماندگاری 

خلق کرده اند.
خلیفه قلی- کرج
* رئیس جمهور در افطاری اســاتید اعالم کردند که 36 ســال از پیروزی انقالب 
اسالمی گذشته و دوران احساسات سپری شده است. البته ایشان می داند که ملت 
تابع رهبر و مراد خود هستند و تا آخرین لحظه انقالبی خواهند ماند. اما مصداق 
واقعی برخورد احساسی این است که همه چیز را به تحریم گره بزنیم. این روشی 

است که بازی با احساسات مردم است.
دکتر طوسی- اصفهان
* آقای هاشمی که این روزها سنگ آمریکا را به سینه می زند و از امکان بازگشایی 
سفارت آمریکا سخن می گوید جنایت این تروریست بالذات علیه ملت ما را فراموش 
کرده اســت؟ در جنگ 8 ســاله، در جنگ نفتکش ها، در ساقط کردن هواپیمای 
مسافربری، در ترور 17 هزار از مردم مظلوم توسط ایادی خود یعنی منافقین، در 
ترور دانشمندان هسته ای و... امام فرمودند اگر آمریکا آدم شد شاید بتوان با او رابطه 
برقرار کرد ولی االن رابطه ما با او رابطه گرگ و میش اســت و هیچ انسان عاقلی 
چنین رابطه ای را نمی پذیرد روز قدس را ان شاءا... مالحظه کرده اند و یکپارچگی 

مردم در شعار مرگ بر آمریکا را شنیده اند.
شکیبا
* تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان همانطور که امام خامنه ای فرمودند: تیمی 
مومن، انقالبی و خستگی ناپذیرند اما زیاده خواهی های غربی ها گویا تمامی ندارد. آقا 
از ابتدای این مذاکرات فرمودند به آمریکا خوشبین نیستند چرا که دولت بد عهد و 
پیمان شکنی است. اکنون این سخن عینیت یافته و برای همگان آشکار شده است. 
عزت ما نباید پایمال شود. خداوند همه گمراهان را به راه مستقیم هدایت نماید.
محمدرضا جاللیان از  دامغان
* در اسالمشهر در حومه تهران از بعد از افطار فشار آب تا حدی پایین می آید که 
خانه های هم کف نیز مجبور به استفاده از پمپ آب شده اند چرا این مشکل برای 

باالنشینان تهران نیست؟
0935---5799

* برخی مهندســان که متولی امر ســاخت و ساز در شــهرهای تازه تأسیس اند 
علی رغم وســعت زمین های موجود همانند تفکر 40-30 سال قبل خیابان هایی 
ترســیم نموده اند که متأسفانه هنوز که ظرفیت شهرک ها و شهرها تکمیل نشده 
تنگی معابر و خیابانها خود را نشان می دهد وای به روزی که کل مردم شهرک و 
شهرهای جدید در کلیه منازل ساکن شوند! این اوج بی تدبیری برخی مهندسین 
و متولیان امر را می رســاند که به جای پیش بینی 40-30 سال آینده با 30-40 

سال پیش معابر و خیابانها را طراحی می کنند.
فرجی از پرند
* قبض تلفن مغازه ام را از طریق آپ )ســتاره 733 مربع( پرداخت کرده ام ولی 3 
روز اســت که بدهی تلفن از طریق این سیســتم واریز نشده و تلفن مغازه ام قطع 

است. چه کسی پاسخگوست.
0912---2624

* با گذشت قریب به 4 دهه از شکل گیری انقالب اسالمی، متأسفانه شاهدیم که 
هنوز برخی اردوهای آموزشی دانشجویی به صورت مختلط برگزار می گردد. چرا؟
0918---7134

* از نمایندگان ملت درخواست می شود با تصویب طرحی، سازمان تأمین اجتماعی 
را موظف کنند خدمت سربازی کسانی را که در طول دفاع مقدس خدمت خود را 

گذرانده اند به طور رایگان جزو سنواتشان بپذیرند.
0912---0530

* در منطقه 3 آموزش و پرورش در طول 24 ساعت تمام مدیران به صورت اتوبوسی 
عوض شدند ولی برای تعمیر تلفن تلفنخانه این منطقه که خراب شده کاری انجام 
نمی شود. پیش از این، کار خیلی از مراجعین از طریق تلفن حل می شد ولی درحال 

حاضر سردرگمی برای همه به وجود آمده است چرا؟
مقدم
* در آزادراه تهران-قم به سمت تهران برای ورودی شهرک واوان و اسالمشهر تابلوی 
راهنما نصب نشده است و در نتیجه حرکت خودروها به عقب خطرآفرین می شود. 

از مسئوالن امر می خواهیم این مشکل را هرچه زودتر حل کنند.
0912---6769

* دلیل اینکه هزینه دانشــجویان مازاد در مراکز بین المللی در رشته های پزشکی 
چندبرابر دانشــگاه آزاد است چیست؟ از دو حال خارج نمی تواند باشد. یا کیفیت 
تحصیل در رشته های پزشکی و داروسازی دانشگاه آزاد پایین است یا دولت گران 

فروشی می کند.
0912---1972

وطن فروشی در شبکه های ماهواره ای
بــا اوج گیری چانه زنی های مذاکره کنندگان ایران با گروه 1+5 بر 
ســر حقوق ملی ایران، فعالیت رسانه های بین المللی هم به اوج خود 

رسیده است.
به نوشته »الف« خبرنگاران هر رسانه ای بسته به اینکه در کجای 
جغرافیای سیاسی دنیا قرار داشته و به کدام دولت وابسته باشند، سعی 
می کنند از زاویه منافع رســانه و دولت خود، چانه زنی های هسته ای 
را تحلیل و طرف مقابل را زیاده خواه جلوه دهند و به افکار عمومی و 
مخاطبــان خود چنین القا کنند که به خاطر زیاده خواهی آن طرف، 
مذاکرات طول کشیده یا در معرض بن بست قرار گرفته است. در این 
بازی، تکلیف خبرنگاران ایرانی، آمریکایی، روس، انگلیسی و فرانسوی 
و... روشن است. اما در این میان، موقعیت خبرنگاران ایرانی االصل که در 
رسانه های غربی خدمت می کنند، کمی پیچیده و بغرنج به نظر می رسد. 
آنها از یک سو ایرانی هستند و خون ایرانی در رگهایشان جریان دارد 

و از سوی دیگر، باید منافع سران رسانه شان را بیان و تعقیب کنند.
نویسنده الف با اشاره به کسانی چون مسعود بهنود، کسری ناجی، 
فرناز قاضی زاده و... نوشــت: چند شب پیش در حاشیه یک مهمانی، 
توفیق اجباری دســت داد تا اخبار و تحلیل های هسته ای را از چند 
شبکه ماهواره ای فارسی زبان تماشا کنم. حس غریبی بود. خبرنگارانی 
که بعضا سال های دور در همین تهران همکارم بودند، االن در کسوت 
گوینده یا تحلیلگر خبر بی بی سی فارسی، چشم در چشم هموطنان 
خود، مذاکره کنندگان ایرانی را به زیاده خواهی متهم کرده و خواستار 
کوتاه آمدن آقای ظریف و دست کشیدنش از منافع ملی ایران بودند. 
سعی کردم در نگاه شان، ردی از شرم و حیا تشخیص دهم، اما دریغ... 

به راستی مرزهای خیانت به وطن تا کجاست؟
یادآور می شود اغلب همکاران ایرانی رسانه  هایی چون بی بی سی، 
صدای آمریکا، رادیو فردا، من و تو، رادیو زمانه، دویچه وله و... زمانی 
با نشــریات اجاره ای و زنجیره ای همــکاری می کردند و از این حیث 
وطن فروشی آنها اســباب سرشکستگی نشریات زنجیره ای محسوب 

می شود. برخی از عناصر فراری، سردبیر نشریات مذکور بوده اند.
روحانی عوض شده

یا مردم دوره امام حسن)ع(؟
آقای روحانی زمانی مردم زمان امام حسن)ع( را خائن می دانست. 

اکنون آیا مردم دوره امام حسن)ع( عوض شده اند یا روحانی؟!
هفته نامــه 9 دی بــا طرح این پرســش، به نقد اظهــارات اخیر 
رئیس جمهور پرداخت که در جمع اســتانداران گفته بود: »به اعتقاد 
من نرمش قهرمانانه، ســخت تر از جهاد قهرمانانه است و امام حسن، 
ســبط اکبر پیامبر این قهرمانی و شجاعت را برگزید و انتخاب کرد.« 
حسن روحانی همچنین در صفحه توییتر خود هم نوشت:  »امام حسن 
به ما یاد دادند که باید به مصلحت امت و خواست مردم و جامعه توجه 

کرد و به نفع امت و جامعه اسالمی تصمیم گرفت.«
حمید رسایی مدیرمسئول 9 دی با نقد این سخنان نوشت: حضرت 
امام خمینی در این باره می فرماید: »قصه امام حسن و قضیه صلح، این 
هم صلح تحمیلی بود؛ برای اینکه امام حسن، دوستان خودش، یعنی 
آن اشخاص خائنی که دور او جمع شده بودند، او را جوری کردند که 
نتوانست خالفش بکند، صلح کرد؛ صلح تحمیلی بود. این صلحی هم 
که حاال به ما می خواهند بگویند، این است. بعد از  اینکه صلح کردند، 
به حسب روایت، به حسب نقل، معاویه به منبر رفت و گفت که تمام 
حرف هایــی که گفتم، من قرار دادم، زیــر پایم؛ مثل پاره کردن این 
مردی که آن قراردادها را. آن صلح تحمیلی که در عصر امام حســن 
واقع شــد، آن حکمیت تحمیلی که در زمان امیرالمؤمنین واقع شد 
و هر دویش به دســت اشخاص حیله گر درست شد، این ما را هدایت 
می کند به اینکه نه زیر بار صلح تحمیلی برویم و نه زیر بار حکمیت 

تحمیلی.« )صحیفه امام، ج 20، ص: 118 و 119(
اما موضوع مهمتر درباره مردمی که حسن روحانی در حال توجیه 
رفتار آنها بلکه تقدس بخشــیدن به خیانت شان است، قضاوتی است 
که حســن روحانی، خود پیش از این درباره آنها داشته است. وی که 
در تیرماه سال 1356 به دعوت گروهی از جوانان انقالبی اصفهان به 
آن شــهر سفرکرده با مرور تاریخ سیاسی اهل بیت به مدت ده شب 
در مسجد حکیم اصفهان به بررسی صلح امام حسن و رفتار مردم آن 
زمان می پردازد. وی در ســال 90 این مجموعه سخنرانی خود درباره 
تحلیل رفتار سیاسی اهل بیت را در کتابی به نام »مقدمه ای بر تاریخ 

امامان شیعه« به چاپ می رساند.
9 دی می نویسد: آقای روحانی که متأسفانه این ایام به شدت خود را 
نیازمند توافق با غربی ها نشان می دهد، در حالی مردم دوره امام حسن را 
به عنوان الگو به مردم ایران اسالمی معرفی و به دنبال شباهت سازی در 
مطالبات آنهاست که پیش از این در سال 56 مردم دوره  امام حسن را 
خائن معرفی کرده است! آقای روحانی در صفحه 205 کتاب »مقدمه ای 

بر تاریخ امامان شیعه« در تحلیل رفتار مردم آن روز آورده است:
»این حضور مردم، این ایثار مردم و این فداکاری مردم است که امروز 
)سال 56( مسیر مبارزه و نهضت و آینده را مشخص می کند. خود امام 
حســن)ع( به مردم فرمود: به اهداف مورد نظرتان نخواهید رسید، مگر 
در سایه صبر و تحمل نامالیمات. در مدائن، امام مجتبی)ع( مردم را در 
مسجد شهر جمع کرد و وقایع را برای آنها توضیح داد. خیانت ها را گفت 
و افرادی را که در صحنه جنگ با دشــمن، خیانت کرده بودند، معرفی 
کــرد. رو به مردم کرد و اتمام حجت کرد. به مردم گفت: آیا برای ایثار 
و فداکاری و جانبازی و دادن خون، که برای شــما عزت دنیا و آخرت 
است، آماده هستید؟ فرمود اگر بایستید، خداوند شما را یاری می کند و 
ما پیروز می شویم و اگر آمادگی نداشته باشید، دنیای شما توأم با غم و 
اندوه آخرت شما با مشکالت زیادتری توام خواهد بود. مردم چه جوابی به 
امام حسن)ع( دادند؟ گفتند: ما می خواهیم زنده بمانیم و زندگی کنیم. ما 
آمادگی برای جنگ و فداکاری نداریم. این پاسخ مردم در مسجد مدائن 
در محضر فرزند رسول خدا و عقب نشینی از صحنه فداکاری و ایثار بود 
که دست روی دست گذاشتن امام مجتبی )ع( را رقم زد. آنچه بعد به 
نام صلح لقب گرفت، چیزی بود که به دســت مردم، در مدائن حاصل 
شــد و نه به دست امام مجتبی در کوفه. ایثار مردم و فداکاری مردم و 

جهاد می توانست سرنوشت دیگری را رقم بزند.«
رســایی پرسیده است: آیا مردم دوره امام حسن از سال 56 تا سال 
94 تغییر کرده اند، مردمی که روزگاری بر روی منبر توسط آقای روحانی 
خائن معرفی شدند، چگونه در این روزها به عنوان الگو معرفی می شوند؟ 
قطعا مردم دوره امام حسن تغییر نکرده اند، تاریخ و حوادث رخ داده در 
آن نیز در این مدت تغییری نکرده است بنابراین باید نتیجه گرفت که 

این حسن روحانی است که تغییر یافته است.
سؤال این است که آیا آقای روحانی هم در سخنرانی خود به مردم 
ایران اسالمی می گوید که اگر با معاویه زمان نجنگند و دنیایشان با غم 
و اندوه و آخرتش با مشکالت بیشتری مواجه خواهد شد؟ یا بر خالف 
آن آقای روحانی، پذیرش شروط ظالمانه آمریکا را موجب برطرف شدن 

کلیه مشکالت کشور از آب خوردن تا محیط زیست می داند؟ 
 9 دی خاطرنشــان کرد: آقای روحانی پیش از این، صلح با معاویه 
را نتیجه تصمیم غلط مردم آن زمان می داند نه نتیجه تصمیم حقیقی 
امام، ســؤال این اســت که مردم ایران اسالمی که امام امت آنها را بعد 
از 72 یار حسین بن علی)ع( بهترین مردم از زمان رسول خدا تاکنون 
می داند، بارها نشان داده اند که حاضر به پذیرش ذلت استکبار نیستند، 
با این حساب ایشان چه اصراری بر تحریف تاریخ اسالم و تاریخ پرشکوه 

این مردم دارد؟ 
فروش میلیاردها دالر سالح

گنج بادآورده توافق برای آمریکا
توافق اتمی با ایران می تواند برای پیمان کاران وزارت دفاع آمریکا، 

گنجی بادآورده به بار آورد.
به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، این پیمان کاران در سایه تالش اوباما 
برای آســوده کردن خاطر اسرائیل و کشورهای خلیج فارس از توافق با 
ایران، با بستن قراردادهایی به مبلغ بیش از 6 میلیارد دالر برای فروش 
جنگ افزارهای سنگین نظامی، توانسته اند به سود زیادی دست یابند. 
جزئیات توافق احتمالی میان ایران و شــش کشور عمده جهان، تعیین 
خواهد کردکه آمریکا برای کمک به متحدانش چه قدم هایی باید بردارد.
بلومبــرگ افــزود: توافق اتمــی باایران به احتمال زیاد شــریکان 
خاورمیانه ای آمریکا رابه درخواســت سیستم های دفاعی پیش رفته از 
پیمان کاران آمریکایی چــون بوئینگ، الکهید- مارتین، رایتون و نیز 

شرکت های اسلحه سازی فرانسوی و غیره خواهد برانگیخت.

ویلیام هارتونگ، مدیر برنامه تسلیحات و امنیت در »مرکز سیاست 
بین المللــی« در واشــنگتن می گوید: »در عالم نظــر توافق با ایران 
بایــد به کاهش تنش در منطقه و در نتیجــه به کاهش تقاضا برای 
خرید ســالح های پیش رفته بینجامد، اما در کوتاه مدت، این توافق، 

درخواست های تسلیحاتی را افزایش خواهد داد.«
بلومبرگ می نویسد: کنگره تاکنون با بستن قراردادهای نظامی به 
ارزش میلیاردها دالر با کشــورهای خلیج فارس موافقت کرده است 
یکــی از این قراردادها با امارات متحده عربی برای خرید تجهیزات و 
پشــتیبانی های لجستیکی 1100 بمب لیزری به مبلغ 130 میلیون 
دالر است. و در قرارداد دیگری به مبلغ 900 میلیون دالر این کشور 
خواســتار خرید 12 ســامانه راکت افکن با تحرک باال و 100 راکت 
ســاخت کارخانه الک هید شده اســت. این قراردادها فعاًل در انتظار 

نهایی شدن هستند.
دولت سعودی نیز قرار است قراردادی به مبلغ یک میلیارد و 900 
میلیون دالر برای خرید 10 واحد هلیکوپتر سیکورسکی و رادار و لوازم 
یدکی مربوط به آن را امضا کند و قراردادی دیگر به مبلغ یک میلیارد 
و 750 میلیون دالر برای خرید 202 موشــک الک هید و تجهیزات 

مربوط به آن در انتظار نهایی شدن است.
ملیســا دالتون کارشــناس در »مرکز مطالعات اســتراتژیک و 
بین المللی« می گوید »آمریــکا باید فروش و ارائه قراردادهای جدید 
تسلیحاتی را تســریع کند و برای ارتقای امنیت سایبری کشورهای 
خلیــج فارس به خاطر نفت و دیگر زیربناها تالش کند و تمرین های 

نظامی منطقه ای را افزایش دهد.
در حالی که کشــورهای خلیج فارس نمی توانند از برتری کیفی 
نظامی در منطقه برخوردار شــوند- زیرا ایــن امتیاز را قانون آمریکا 
برای اسرائیل در نظر گرفته است- سامانه های تسلیحاتی زیادی که 

غالباً دفاعی هستند، وجود دارد که می تواند اطمینان بخش باشد.«
تالش های آمریکا برای آســوده خاطر کردن عربســتان سعودی 
را می تــوان در اقدام اخیر آمریکا در لغــو محدودیت های مربوط به 
کمک های امنیتی به کشور بحرین مشاهده کرد. این محدودیت ها در 
سال 2011 به دلیل حمله نیروهای دولتی به تظاهرات عمومی و نقض 
حقوق بشــر اعمال شده بود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای گفت: 
»باآن که به نظر ما بهبود وضعیت حقوق بشر در بحرین کافی نیست 
اما این کشور به پیشرفت های معنی داری در این زمینه نائل شده است.«
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 30 ژوئن هرگونه ارتباط میان 
ایــن اقدام با مذاکرات ایران را رد کرد. اما بروس ریدل از »مؤسســه 
بروکینگز« می گوید چنین ارتباطی »قطعاً« وجود دارد: »بحرین یکی 

از اقمار سعودی و در تملک کامل این کشور است.«
حذف یارانه ثروتمندان برای چی؟
انتخابات در پیش است می فهمی!؟

2 ســال از طرح حذف یارانه بگیران ثروتمند گذشــت اما دولت 
اراده ای برای این کار ندارد...

روزنامه آرمان در گزارشی با مضمون فوق نوشت: چرا کسری 
پرداخت یارانه نقدی تنها با حذف یارانه بگیران ثروتمند امکان پذیر 
اســت. دولت برای پرداخت یارانه نقدی اقشار ثروتمندان در سال 
94با 9 هزار میلیارد تومان کســری نقدینگی مواجه است و برای 
جبران آن باید به طور کلی 16 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی 

حذف شوند.
یک کارشناس اقتصادی ضمن اعالم اینکه دولت به جای شناسایی 
افراد ثروتمند باید افراد کم درآمد را شناسایی کند، گفت: دولت حدود 6 
میلیون نفر را برای حذف از یارانه ها شناسایی کرده است که بر اساس 
آمار حدود یک میلیون نفر از آنها با همپوشــانی به تعداد 5 میلیون 
نفر می رسند. حسین راغفر ادامه داد: باید گفت که این تعداد رقم به 
نسبت مبلغی که هر ماه برای پرداخت یارانه اتالف می شود، رقم قابل 

توجه و چشمگیری نیست.
دولت می تواند با استفاده از این منابع یارانه ها به اشتغال فرزندان 

این خانواده ها و در نهایت به تولید کمک کند.
عزت ا... یوســفیان مال عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
می گویــد: با توجه به اینکه پرداخت یارانه نقدی با کســری اعتباری 
مواجه اســت اما دولت به دلیل ترس از انتخابات جرات اجرای آن را 
ندارد. وی ادامه داد: به طور طبیعی انتخابات در پیش رو است و دولت 

هم دوست ندارد، ناراضی در این موضوع داشته باشد.

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

اللَُّهمَّ اْجَعلِْنــي ِفيِه ُمِحّبا ِلَْولَِيائِــَك َو ُمَعاِديا ِلَْعَدائَِك 

ُمْسَتّنا ِبُسنَِّة َخاتَِم أَنِْبَيائَِك يَا َعاِصَم ُقلُوِب النَِّبيِّنَي

»خدایا! در این روز مرا دوســتدار دوســتانت و دشمن 

دشمنانت و دنباله رو ســنت پیامبرت قرار ده. ای پاسدار 

دل های پیامبران!«

پیامد بی توجهی به دلواپسی دلسوزان

آمریکا خیال ندارد
از اسب لوزان پیاده شود

دبیر شورای امنیت ملی:

تهدیدات ضد ایرانی غرب
 در حد رسانه ها است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: دشمن مدام تهدید می کند 
اما باید بدانیم که سطح تهدیدات آنها از حد تریبون ها و رسانه ها 

فراتر نمی تواند برود.
علی شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی در گفت وگو با تسنیم 
درباره تهدیدات غرب و ایجاد جو روانی علیه جمهوری اسالمی ایران گفت: 
دشــمن از ابتدای انقالب اسالمی دست از تهدید برنداشته است و مدام 
تهدید می کند. اما باید بدانیم که سطح تهدیدات آنها از حد تریبون ها و 

رسانه ها فراتر نمی تواند برود.
وی درباره حضور پرشور مردم در راهپیمایی ها و تظاهرات هایی چون 
22 بهمن و روز قدس تصریح کرد: از ابتدای ســال 57 تا به امروز، مردم 
ایران پرشور و پر حرارت در تمامی راهپیمایی ها حضور داشته اند که نشان 

می دهد ملت ایران زنده و حاضر در میدان عمل است.
ابراهیمیان:

مشروح ایرادات شورای نگهبان به طرح استانی شدن 
انتخابات مجلس تا 23 تیر ارسال می شود

سخنگوی شــورای نگهبان اعالم کرد مشروح ایرادات این 
شورا به طرح اســتانی شدن انتخابات مجلس تا 23 تیر به خانه 

ملت ارسال می شود.
نجات اهلل ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با  فارس 
اظهار داشــت: ان شاءاهلل مشــروح ایرادات و اظهارنظر شورای نگهبان به 
طرح استانی-شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای 

اسالمی تا روز سه شنبه هفته جاری 23 تیر به پارلمان ارسال می شود.
گفتنی است شورای نگهبان در جلسه دهم تیرماه خود طرح مذکور 
را مورد بحث و بررســی قرار داد و آن را به دلیل مغایرت با شرع و قانون 
اساسی رد کرد. ابراهیمیان درباره این طرح گفته بود: طرح استانی شدن 
انتخابات مجلس با ایرادات متعددی مواجه اســت و مشروح این ایرادات 

متعاقباً منتشر خواهد شد.

حسین شریعتمداری

باز نشر یک یادداشت

* این یادداشــت در تاریخ 92/11/30  با عنوان »دیکته دشــمن را ترجمه نکنید« و در پاســخ 
به حجم انبوهی از شــبهه افکنی های داخلی و خارجی آن روزها در تخطئه ضرورت برخورداری 
کشورمان از فناوری هسته ای نوشته شده بود و از آنجا که این روزها نیز بار دیگر نشانه هایی از 

آغاز همان هجوم با همان مضمون دیده می شود، بازنشر آن را بی فایده ندانستیم.

فرمانده کل سپاه:

وعده امام)ره( در حال تحقق است
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی »مقاومت تا 
پیروزی نهایی« را شعار امروز و حال و هوای مردم دانست و 
گفت، وعده امام )ره( به تدریج در حال محقق شدن است.

به گزارش العالم، سردار»محمدعلی جعفری« گفت: ان شاء اهلل 
داریم به ســوی آزادی همه ملت های مسلمان پیش می رویم. وی 
افزود: وعده حضرت امام )ره( باید محقق شود و این وعده به تدریج 
در حال محقق شدن است و مردم عراق، سوریه، یمن، فلسطین و 
لبنان همه برای آزادی از زیر یوغ اســتکبار جهانی تالش می کنند 
و حتما موفق می  شوند، و ان شاء اهلل نوید پیروزی های بزرگتری در 
راه اســت. سردار جعفری درباره مذاکرات وین و تهدیدهای برخی 
قدرتها در خصوص پیامدهای به نتیجه نرســیدن مذاکرات، گفت: 
آنها می دانند که هیچ غلطی نمی توانند علیه ایران بکنند و تنها راهی 
که آنان پیدا کرده اند این است که برای نفوذ بین ملت های منطقه 
و به خیال خودشــان رسیدن به نتیجه، ادامه همین حرکت است. 
سردار جعفری افزود: آنها بیش از ما به مذاکرات هسته ای نیاز دارند 
و تهدید نظامی آنها هیچ جایگاهی ندارد. آنها درست است که کار 
کشته مذاکره هستند ولی بیشتر از ایران به دنبال نتیجه مذاکرات 

و به نتیجه رساندن آن هستند.

سرویس سیاسی- 
روند مذاکرات هســته ای 
آمریکا  که  است  آن  از  حاکی 
به شــدت به دنبال به کرسی 
فاجعه بار  تفاهم  مفاد  نشاندن 
لوزان بوده و علت بن بســت 
فعلی مذاکرات نیز همین است.

دیروز)شنبه( در ادامه مذاکرات 
هســته ای ایــران و 1+5 در وین، 
»محمدجواد ظریــف« وزیر امور 
خارجه ایران با همتای آلمانی خود 
دیدار کرد. پس از این دیدار، ظریف 
با »جان کری« وزیر خارجه آمریکا 
به گفت و گو نشست. در این دیدار 
»عراقچی« و »تخت روانچی« نیز 

حضور داشتند.
همچنین  گذشته)شنبه(  روز 
»علی اکبر صالحی« رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران و »ارنست مونیز« 
وزیــر انرژی آمریــکا درخصوص 

مسائل فنی گفت و گو کردند.
 ما فقط یک اسب داریم
 و آن تفاهم لوزان است !

»آلن ایر« ســخنگوی وزارت 
خارجــه آمریــکا در واکنــش به 
اظهارات وزیــر امور خارجه ایران 
گفت: ما فقط یک اســب داریم و 

آن هم پارامترهای لوزان است! 
ایر افزود: هیچ توافقی نمی شود 
مگر اینکه بر ســر تمام مســائل 

توافق شود.
گفتنی است وزیر امور خارجه 
ایــران در واکنش به زیاده خواهی 
طرف غربی و خلف وعده های مکرر 
مقامات آمریکایی در پیامی تاکید 
کرد: ایــن حرف را جدی بگیرید؛ 
شما نمی توانید اسب ها را در وسط 

مسیر عوض کنید.
گزارش های  کــه  همانطــور 
پیشــین نیز اشاره شــد، روشن 
است که در مذاکرات ایران و 5+1 
در برخی موارد مهــم اختالفات 
جدی وجود دارد. ولیکن شنیده ها 
حکایــت از آن دارد که اختالف ها 
به این دلیل نیســت که آمریکا از 
چارچوب لوزان فاصله گرفته است؛ 
بلکه به این دلیل است که آمریکا 
به قرائت خود از چارچوب لوزان به 

شدت پایبند است. چارچوبی که به 
هیچ وجه با خطوط قرمز جمهوری 

اسالمی ایران تناسبی ندارد.
که  تاکتیک هایــی  از  یکــی 
آمریکایی ها برای رسیدن به اهداف 
خود از آن بهره می برند این است 
که خود در نقض چارچوب لوزان 
پافشاری می کنند و مطالباتی فراتر 
و سخت گیرانه تر از لوزان را مطرح 
می کنند تا نهایتا تیم مذاکره کننده 
ایــران به همــان چارچوب لوزان 

رضایت دهد.
 این همان اسب زین شده 

است
گفتنی است هنگام مذاکرات 
لوزان، منتقدان دلسوز بارها نسبت 
به روند و چارچوب مذاکرات و راه 
حل هــا هشــدار داده و بخصوص 
نسبت به توافقی دو مرحله ای اعالم 
خطر کردند. اما دولت با این توجیه 
که تفاهم لوزان الزام آور نیســت، 
هشــدارهای منتقــدان را جدی 
نگرفت. همــان زمان آمریکایی ها 
متنی را به عنوان فکت شیت لوزان 
منتشر کردند اما تیم ایرانی هرگز 
حاضر به انتشار نسخه خود نشد و 
نقدی جدی نیز به نسخه آمریکایی 
وارد نکرد. به نظر می رســد امروز 
آمریکایی ها با استناد به همان فکت 
شیت، مطالبات زیاده خواهانه خود 
را مطرح کرده و مذاکرات را به بن 
بست کشانده اند. با توجه به اصرار 
بر  عجیب و غریــب آمریکایی ها 
تحقق تفاهم لوزان به عنوان توافق 
نهایی این سوال قابل تامل پیش 
می آید که مگر در لوزان چه قول و 
قراری گذاشته شده که آمریکایی ها 
چنین به آن مشــتاق اند؟! گفتنی 
اســت مدیر مســئول کیهان در 
واکنش به تفاهم لوزان گفته بود؛ 
نام توافق دو مرحلــه ای را بیانیه 
مطبوعاتی گذاشتیم. در یک کلمه 
باید گفت که اســب زین شــده 
را داده ایم و افســار پــاره تحویل 

گرفته ایم!
 کری: موضوعات دشواری 

باقی مانده
در همین حال جان کری وزیر 

دیروز)شنبه(  آمریکا  خارجه  امور 
در حاشیه مذاکرات هسته ای گفت: 
هنوز موضوعات دشواری باقی مانده 
که باید در مذاکرات هســته ای با 

ایران حل شود.
مقامات  اظهارات  بررســی  با 
آمریکایی در روزهای اخیر، می توان 
به زیاده خواهی آمریــکا پی برد.

از جمله:
- آمریکا می خواهد تحت هر 
شــرایطی دسترسی به تاسیسات 

نظامی در توافق قید شود.
- آمریکا در پی آن است که به 
بهانه حفظ تحریم های تسلیحاتی 
–با تمرکز بر برنامه موشــک های 
بالستیک ایران- زیرساخت اصلی 
قطعنامه های ضد ایرانی شــورای 

امنیت را حفظ کند.
- آمریــکا می خواهــد برنامه 
تحقیق و توسعه غنی سازی ایران 
را به گونه ای محدود کند که انتهای 
دوره گام نهایی تــازه آغاز دوران 
تحقیق و توسعه واقعی ایران باشد 

نه پایان آن.
- در مجمــوع آمریکا در پی 
آن اســت تا با حفظ زیرســاخت 
تحریم ها و دســت نخورده ماندن 
آن، ضربه اساســی به زیرساخت 
فناوری هســته ای ایران وارد کند 
و در گام بعد وارد مســئله نظامی 

و قابلیت های دفاعی ایران شود.
رسمی  خبرگزاری  »شینهوا« 
چین مدعی شد: یک منبع مطلع 
دیپلماتیک گفته است، کشورهای 
غربی و تهران تقریبا با شفاف سازی 
فعالیت هــای هســته ای ایران در 
گذشته، که از آن به ابعاد احتمالی 
نظامی یاد می شود، به توافق دست 
یافته اند. همچنین پیشرفت زیادی 
توانایی  زمینه محدود ســازی  در 
هســته ای ایران در این توافق به 

دست آمده است.
 مشکل آمریکا برنامه 
هسته ای ایران نیست

همچنین به گزارش تســنیم، 
نشریه فارین پالیسی در گزارشی با 
اشاره به مذاکرات هسته ای ایران 
و گروه 1+5 نوشــت که مشــکل 

برنامه هســته ای  ایران  با  آمریکا 
این کشور نیست، بلکه عدم تمایل 
آن به تســلیم در برابر واشنگتن 
است. اینکه نومحافظه کاران عنوان 
می کنند ایران برای پنهان کردن 
برنامه تســلیحات هسته ای خود، 
یک برنامه انرژی هســته ای دارد 
همیشه پوششــی برای مخالفت 
واقعی آمریکا با ایران و سیاست های 

حقیقی واشنگتن بوده است.
به نوشته این نشریه واشنگتن 
مایل نیست به این حقیقت اذعان 
کند و بگوید که ایران در فهرست 
اهداف آن قرار دارد، زیرا ایران در 
مقابل خواســته و اراده واشنگتن 
تســلیم نمی شــود. به جای آن، 
واشنگتن تصمیم گرفت تا هراسی 
را از ایــران در بین مردم آمریکا و 
اروپا ایجاد کند. واشنگتن این کار 
را با متهم کردن تهران به توسعه 
سالح های هســته ای و تمایل آن 
بــرای در اختیار قــرار دادن این 
سالح ها به تروریست ها برای حمله 
علیه اسرائیل، اروپا و آمریکا انجام 
داد. زمانی که واشنگتن سامانه های 
ضد موشک های بالستیک را در مرز 
روســیه مستقر کرد، واشنگتن به 
دروغ به روسیه گفت که هدف از 
آن رهگیری موشک های بالستیک 
بین قاره ای )ناموجود( ایران است.

 هدف آمریکا،تحدید 
توانایی های دفاعی ایران 

است
»جیم دین« ســردبیر نشریه 
انتقادی آمریکایی »وترنز تودی« 
در گفــت و گو با فــارس گفت: 
پــس زمینه اتفاقــات در جریان 
برای  مذاکرات، خواســت آمریکا 
تحدید توانایی های معمول دفاعی 

ایران است.
دین افزود: طــرح موضوعات 
تسلیحاتی در مذاکرات ابزاری برای 
آمریکایی  ها و قبوالندن شرایط خود 

به ایرانی هاست.
وی در ادامه گفت: تسلیحات 
هسته ای ایران دروغ اسرائیلی برای 

مظلوم نمایی است.
بقیه در صفحه10

گفت: »وندی شرمن« گفته است ما در مذاکرات هسته ای چیزی بیشتر 
از آنچه در فکت شیت خودمان درباره »توافق لوزان« آمده است، نمی خواهیم!

گفتم: یعنی بــه چیزی کمتر از برچیدن صنعت هســته ای 
کشورمان رضایت نمی دهند؟!

گفت: »آلن ایر« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته است توافق 
لوزان »تک اسب« ماست و آن را رها نمی کنیم!

گفتم: حاال معلوم می شــود »توافق لوزان« تا چه اندازه  برای 
آمریکا اهمیت دارد که حاضر نیســت کمترین خدشه ای بر آن 

وارد شود.
گفت: اگر قرار است مطابق توافق لوزان، صنعت هسته ای کشورمان را 
دو دستی تحویل آمریکا بدهیم دیگر ادامه مذاکره برای رسیدن به توافق 

نهایی! چه معنایی دارد؟!
گفتم: چه عرض کنــم؟! اوایل انقالب، شــخصی را به جرم 
عرق خوری دستگیر کرده بودند. یارو از افسر نگهبان پرسید؛ مرا 
برای چی آورده اید اینجا؟ افسر گفت؛ برای عرق خوری، و یارو گفت؛ 

پس چرا نمی آورید بخوریم؟!


