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33916546 تمام ساعات شبانه روز »منافع ملی« اگر در همه جوانب آن مدنظر باشد، همه آن چیزی است که هر 

نظام سیاسی و دولتمردان آن باید همه حواس، تالش ، ظرفیت، امکانات و دغدغه ها 
را برای تامین حداکثری آن به میدان آورند و هر مانعی از جمله موانع داخلی و موانع 
خارجی را از ســر راه آن بردارند. این وظیفه ای ملی است که هر عالقه و منفعت 
دیگری به خصوص منفعت های شــخصی و حزبی و طایفه ای آنگاه که در تصادم با 
آن قرار گیرند، باید کنار گذاشته شوند. حساسیت توجه ویژه به منافع ملی در همه 
کشورها و نظام های سیاسی باید باال باشد و درخصوص کشورها و نظام هایی که به 
واســطه اهداف بلند و استراتژیک در معرض انواعی از دشمنی ها قرار دارند، باید 
چندین برابر باال باشد. اما سوگمندانه در کشورمان شاهد »غفلت های استراتژیک« 
و سوءرفتارهایی هستیم که نه تنها بی توجهی به منافع ملی به حساب می آید بلکه 

در نقطه مقابل آن و از بین برنده آن محسوب می شود.
ســخن گفتن از اینکه ما در منطقه ای به ســر می بریم که در هر گوشه اش 
آتش فتنه و درگیری باالست، کامال بدیهی است و هیچکس ولو از هوش سیاسی 
چندان قوی هم برخوردار نباشد، نمی تواند آن را درک نکند و نیز سخن گفتن از 
اینکه جمهوری اســالمی و جبهه مقاومت در کانون این فتنه منطقه ای قرار دارد 
و ســمت گیری آتش هایی که پی در پی برپا می شوند، سوزاندن خرمن »موقعیت 
ممتاز« و »دستاوردهای برآمده از مجاهدت ملت ایران و ملت های مظلوم دلبسته 
به انقالب اسالمی« است هم کامال بدیهی و بی نیاز از استدالل است. از سوی دیگر 
همه می دانیم که تنها راه برون رفت موفقیت آمیز از این معارک حساس، مجاهدت، 
هوشــمندی و تمرکز توانمندی ها و جهت دهی آنها به ســمت میدان است. ما به 
هیچ وجه نمی توانیم دســت خود را به سمت دست هایی که با محوریت آمریکا در 
منطقه برای خارج کردن گوهر ذیقیمتی که در دست داریم، درهم تنیده شده اند، 
دراز کنیم. ما هرگز نمی توانیم این گوهر را به وســط معرکه ای که در هر سوی آن 
دشــمنی برای ربودن آن کمین کرده است، پرتاب کنیم و توقع داشته باشیم که 
سارقان عنود به لبخند و تمنای ما سهمی هم برای ما قایل شوند. آنان اگر خدای 
نکرده بر این معرکه چیره شــوند نه تنها حقی برای ما و سایر ملل مظلوم منطقه 
قایل نیستند که از ما می خواهند قیمت تاخیر در واگذاری این گوهر را نیز به آنان 
بپردازیم و ســوگند بخوریم که هیچگاه حق نگهداری آن را نداشته و تا ابد حقی 

را برای خود قایل نباشیم!
این خبر را همه شــنیده ایم که قرار است از سوم خرداد ماه اجالس مشترک 
سیاسی و امنیتی آمریکایی- اسالمی با حضور دونالد ترامپ و یک هیات سیاسی 
امنیتی آمریکا در »ریاض« تشــکیل شود و به خوبی می دانیم که به مانند جنگ 
احزاب، همه کشورهایی که کم یا زیاد با انقالب اسالمی ایران و نظام برآمده از آن 
خصومت دارند با دستور کاری آمریکایی که چاشنی کینه ورزی وهابی- سعودی به 
آن ضمیمه شــده است، دور هم جمع خواهند شد. هدف این نشست کامال واضح 
اســت و برای درک آن فقط اندکی هوش سیاسی می خواهد. موضوع این است که 
جبهه استکباری به سرکردگی آمریکا و میدان داری منطقه ای سعودی به جبران 
شکست های پی درپی که از انقالب اسالمی خورده اند و به خصوص آنچه در حد فاصل 
2004 تاکنون حیثیت و همه سرمایه گذاری ضداسالمی شان را برباد داده است، بنا 
دارنــد یک بار دیگر بخت واژگون خود را بیازمایند. آمریکای ترامپ در این میان 
می گوید من هســتم شما هم بیائید و باکی هم از هزینه ها و نتایج نداشته باشید. 
سعودی هم پذیرفته است که در نوک اقدامات ضدایرانی باشد و هزینه های آن را 
بپردازد بر این اساس این رژیم سران حدود 25 کشور اسالمی را با تشجیع و تطمیع 
فراخوانده تا آنچه به اجرا گذاشته می شود، اقدام مشترک مسلمانان علیه ایران تلقی 
گردد و مردم مسلمان منطقه، حداکثر آن را درگیری میان مسلمانان تلقی کرده 
و از کمک به ایران و قرار گرفتن در کنار انقالب اســالمی باز بمانند. البته برخالف 
آنچه وانمود شده است، حضور هیئت بلندپایه آمریکایی و محوریت رئیس جمهور 
آمریکا پرده از چهره، ماهیت و اهداف این اجالس برداشته است. از آنجا که در هر 
پرونده منطقه ای که آمریکا حضور دارد، رژیم صهیونیستی نیز حضور دارد و نیز 
به شهادت آشکار شدن روابط سیاسی امنیتی ریاض- تل آویو در واقع این اجالسی 
آمریکایی، صهیونیستی و سعودی است که 25 کشور اسالمی را به عنوان »سیاهی 

لشکر« در خود جای داده است.
آمریکا برای اینکه بگوید »کامال جدی« است دو اقدام امنیتی هم در هفته های 
منتهی به آغاز به کار اجالس ریاض انجام داده است؛ حمله موشکی به پایگاه هوایی 
»الشعیرات« در شرق استان حمص سوریه که بی سابقه بود و برگزاری مانور سنگین 
نظامی در مرز سوریه و اردن.  در این میان از میان سخنان مقامات نظامی آمریکا، 
اسرائیل و سعودی به دفعات این عبارت تکرار شد که »باید ابهت ایران شکسته شود 
و جمهوری اسالمی سرجایش بنشیند«. بر این اساس رهبر معظم انقالب اسالمی 
چند روز پیش در دیداری که از دانشگاه افسری امام حسین سپاه داشتند خطاب 

به این جبهه استکباری فرمودند: 
»دوره بزن در رو گذشته و اگر ضربه ای بزنید ضربه ای سخت تر از سوی ملت 
ایران دریافت خواهید کرد«. خب این وضعیتی است که ما با آن مواجه ایم. وضعیتی 
که از یک طرف »اهمیت ویژه« آنچه در دهه های اخیر با مجاهدت و درایت بدست 
آورده ایم را نشان می دهد و از سوی دیگر تا حد زیادی »ابعاد توطئه نظامی- امنیتی« 
دشمن علیه ما را بیان می کند. در این میان تکلیف ما کامال روشن است و در آنچه 
باید برای خنثی کردن توطئه دشمن انجام دهیم تردیدی نداریم. در چنین وضعیتی 
ملت بزرگ ما و نظام سیاسی و دولت برآمده از آن باید نشان دهند که خط و خیال 
دشمن را می شناسند و ظرفیت های خود را برای تحمیل شکست سنگینی دیگر 
به آن آماده کرده اند. این الفبای منافع ملی است و در موضوع منافع ملی، »امنیت 

و ثبات« در قله آن قرار دارد. اما حال ببینیم ما چه می کنیم؛
1- تا آنجا که موضوع به فرماندهی ارشد نظامی ایران یعنی فرمانده معظم کل 
قوا، سایر فرماندهان و دستگاه های نظامی- امنیتی ما بازمی گردد، ایران سال هاست 
که خود را برای دفع و دفن چنین توطئه هایی آماده کرده است. دستگاه های نظامی 
در این 30 سال معطل ادبیات روشنفکرمآبانه نمانده و بر حجم توانمندی خود در 
همه زمینه ها افزوده اند و همه  چیزی که برای متوقف کردن خیال دشمن الزم است 
را آماده کرده اند. امروز تجهیزات دفاعی ما در حدی است که دشمن را به طور جدی 
به درنگ وادارد و متوقف شــود واقعیت این است که دو دشمن اصلی ایران یعنی 
آمریکا و رژیم صهیونیستی هم از »توانمند«ی  وسیع نظامی ما آگاهی دارند. گرچه 
حجم نادانسته های آنان بیش از اطالعاتشان از ماست و هم از »اراده« ما در واکنش 

موثر و متوقف کننده باخبرند.
در عین حال آنان روی یک موضوع حساب ویژه ای باز کرده اند؛ چالش داخلی 
علیه نیروی واکنش سریع ایران و فرسودن آن در معادالت جناحی. بر این اساس 
آمریکایی ها بخصوص در دوره پس از تصویب برجام روی قدرت موشکی و نیروی 
قدس ایران تمرکز کرده اند و همین خط را بعضی ها در داخل ایران امتداد داده اند!
2- کامال واضح است که در چنین فضایی که دشمنان در حال اجتماع و اجماع 
هســتند دولت ایران و بخصوص وزارت امور خارجه آن باید امور جاری خود را به 
موضوعی ثانوی تبدیل کرده و برای خنثی کردن آن وارد عمل شــود در این شرایط 
باید وزیر و همه معاونین وزارت خارجه به این و آن پایتخت اســالمی سفر کرده و 
خطر این توطئه ضداسالمی آمریکایی- صهیونیستی را گوشزد کنند و اساس چنین 
اجتماعی را از هم بپاشند. این کار کامال امکان پذیر است. به این دو خبر توجه کنید. 
در آغاز جنگ سعودی علیه یمن، زمزمه ای بلند شد مبنی بر اینکه پاکستان هم قصد 
دارد  به عربستان در حمله به مردم یمن و حذف انصارالله از صحنه نظامی- سیاسی 
بپیوندد. ایران در آن موقع خبر داشــت که ملک سلمان با وعده های چرب و نرم، 
نخست وزیر پاکستان را به چنین هم پیمانی ظالمانه متقاعد کرده است. در این هنگام 
شورای عالی امنیت ملی ایران با اعزام یک هیئت به اسالم آباد، پیامد چنین اقدامی را 
به مقامات نظامی و سیاسی پاکستان یادآور شد و نخست وزیر این کشور موضوع را 
به پارلمان ارائه و به اعضای حزب مسلم لیگ یادآور شد که به آن رأی منفی بدهند. 
با رأی منفی پارلمان، دولت پاکستان گفت نیرویی به عربستان اعزام نمی کند و در 

این جنگ مداخله نمی نماید.
همین دو روز پیش نخست وزیر اندونزی در تماس با مقامات دولت ایران گفت 
که پادشاه عربستان او را برای شرکت در اجالس ریاض تحت فشار قرار داده و او 
ناچار به حضور است ولی بدانید ما با آنچه در این اجالس علیه ایران مطرح شود، 
همراهی نخواهیم کرد. کامال واضح است که دولت اندونزی  و بقیه دولت های اسالمی 
نمی خواهند در مقابل ایران قرار گیرند در اینجا یک رفت و آمد دیپلماتیک، اکثر 
آنان را از حضور در چنین اجالس توطئه آمیزی منصرف می گرداند اما سوگمندانه  
بایــد گفت برای وزارت خارجه ما حضور در میتینگ های انتخاباتی اولویت دارد و 

لذا هیچ کاری نکرد.

3- در حالی که دولت باید نشان دهد با همه قوا در مقابل این توطئه ایستاده و 

خنثی کردن توطئه هایی که امنیت و »منافع ملی« ایران را نشانه رفته در اولویت 

کاری خود قرار داده است و خط فاصلی با بخش دفاعی- امنیتی کشور ندارد، برای 

تحریک اقلیت بسیار محدودی که زندگی شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح 

می دهند، استراتژی دفاعی کشور، جنگ افزارهای موثر ایران و نیروهای دفاعی 

مملکت را زیر ضربات خود قرار داده و آنان را در نقطه مقابل مصالح و منافع مردم 

معرفی می کند! در واقع کاری که این روزها در بعضی از سخنرانی ها، گفت وگوها 

و میتینگ های انتخاباتی مشاهده کردیم، پر کردن همان بخش از پازل دشمن 

بود که بدون آن آمریکا هرگونه اقدام نظامی علیه ایران یا علیه هم پیمانان آن 

در منطقه را »احمقانه« ارزیابی می کند. اگر در اجالس مشترک آمریکا، اسرائیل 

و ســعودی  که با حضور 25 کشور اسالمی بزک خواهد شد، آمریکا با استناد به 

آنچه در ایران علیه توان و نیروهای نظامی کشور بیان می  شود، جمع را به این 

قناعت برساند که »یک ضربه کافی است«، در واقع جنگ علیه ایران از داخل 

کلید خورده است. البته در نهایت ایستادگی  نیروی دفاعی ما نه تنها خنثی کننده 

بلکه بازدارنده است.

كمربندتوطئه ریاض و غفلت دیپلماتیک  ما

سعداهلل زارعی

* ما مدافعان حرم حضرت زینب کبری)س( در سوریه ضمن درخواست دعا 
از امت حزب اهلل و همیشه در صحنه می خواهیم با پیروی از رهبر و مقتدایمان 
امام خامنه ای، به شــاخصه های یک کاندیدای اصلح که معظم له بارها بر آن 
تأکید داشــته اند توجه کرده و به کســی رأی دهند که پایبند به آرمانها و 
ارزش های انقالب اســالمی و با نگاه به درون در صدد رفع مشکالت است نه 
کســانی که چشمشان به دست شیاطین دوخته شده است. وصیت شهدای 
مدافع حرم نیز همین پیروی عملی از والیت و حرکت در مســیر آرمان های 
امام راحل و خلف صالح ایشان امام خامنه ای است. امروز درنگ جایز نیست 

و باید بپاخاست و نگذاشت آرمانهای شهدا به مسلخ برود.
جمعی از مدافعان حرم عمه سادات سوریه
* همه بدانند هر کدام از ما شــهروندان در قبــال رأیی که به یک نامزد به 
عنوان اصلح می دهیم در روز قیامت مسئول هستیم و باید برای این انتخاب 

خود حجت و دلیل قابل ارائه برای آن روز داشته باشیم.
0919---8123
* برای رأی دادن انســان باید حجت شرعی برای ارائه در روز قیامت داشته 
باشــد و اال اگر بدون حجت شرعی به کســی رأی دهد و آن فرد در هنگام 
مسئولیت بر راه خطا رود، رأی دهنده نیز در گناه او شریک است. چطور وقتی 
یک شيء کم ارزشی برای منزل می خریم دقت می کنیم؟ آیا وقتی کشور و امور 
آن را 4 سال می خواهیم به کسی بسپاریم نباید دقت بیشتری داشته باشیم؟!
8233---0919 و 8292---0930 و 7250---0919

* با مراجعه به قرآن کریم با آیاتی مواجه می شویم که براساس آنها به افرادی 
که ظلم می کنند، دروغ می گویند، وعده می دهند و عمل نمی کنند، از ظالم 

حمایت می کنند در برابر ظلم ظالم سکوت می کنند نباید رأی دهیم.
0919---8978
* آقای نامزد ریاســت جمهوری مردم جان شما را نمی خواهند تا فدا کنید، 
شــما کافی است به خون پاک شــهدای مدافع حرم و همرزمان شان در آن 

سوی مرزها احترام بگذارید. 
031---0883

* شهدا ستاره هایی هستند که راه را گم نکنیم حداقل انصاف و شعور داشته 
باشیم و قدرت بازدارندگی کشور را به قیمت کف و سوت زدن بیگانگان زیر 

سؤال نبریم.
0938---7829
* آزمایش موشــکی توسط نیروهای مســلح کشور از یک طرف دشمنان را 
از توان بازدارنده نظامی کشــور ناراحت کرد از سوی دیگر موجب عصبانیت 
برخی در داخل شد. عرض بنده این است که علت این اشتراک رأی چیست؟
یک پیام از کرمانشاه

* برخی، تسلیم را تعامل معنی می کنند و خون شهدای هسته ای را با ورود 
مواد شوینده و دیگر کاالهای مصرفی غربی مبادله کرده اند. باید از آنان پرسید 

که موشک ها را می خواهند با کدام متاع بی ارزش دیگر مبادله کنند؟
رستمی- تهران
* در جنگ صفین وقتی عمار شهید شد عمروعاص توطئه کرد و شهادت عمار 
را به گردن »جنگ طلبی« علی)ع( انداخت، موضوع سایه جنگ و متهم کردن 

دیگران به فراهم کردن زمینه آن نیز مشابه همین ماجراست.
مظفری- تهران
* چرا صدا و سیما طی این 4 سال همانند کیهان به صورت شفاف مشکالت 
بیکاری، تورم، گرانی، تعطیلی کارخانه ها و بیکار شدن کارگران را پخش نکرد؟ 

غیر از اینکه دولت بودجه صدا و سیما را گروگان گرفته بود؟
سیدموسوی- هفت تپه خوزستان

* کیهان عزیز! از تمام نگرانی ای که برای اقشار کم درآمد داری متشکرم.
056---3456
* ســالم بر روزنامه کیهــان! خیلی عالی بر آگاهی های مــردم می افزایید. 

دوستتان دارم!
محمدرضا شاهی
* 16 سال است که بازنشسته ام به ندرت اتفاق افتاده که یکی دو روز زودتر 
حقوق ما را واریز کنند اکثراً سی ام هر ماه واریز می شود ولی به برکت انتخابات 
و بــا توجه به نیاز به رأی حقوق ها را برای اولین بار در طول این 16 ســال 

96/2/26 واریز کرد؟!
آرایشخواه- بازنشسته تهران
* مگر طبق قانون تبلیغ له و علیه کاندیداها از سوی معاونان رئیس جمهور، 
وزرا، اســتانداران، فرمانداران، بخشداران و نمایندگان مجلس در استان ها و 
شهرســتان ها جایز اســت؟ چنین صحنه هایی به وفور در اقصی نقاط کشور 

مالحظه شد آقایان بسیج شده و به ایراد سخنرانی مشغول بودند!
0911---1203
* بســیاری از وزرا و بعضی از معاونان شان با کمک روزنامه های زنجیره ای با 
القائات خاص، تخلفات گسترده انتخاباتی در حمایت از نامزد مورد عالقه خود 
و کوبیدن رقبا داشته اند. حتی کاندیداهای شورای شهر را به ویژه در تهران با 
وجود داشتن پرونده تخلف، تأیید کرده و عکس آنها را قبل از موعد تبلیغات 
در روزنامه های زنجیره ای به چاپ رســانده، به تبلیغ آنها مبادرت ورزیدند... 
بنابراین بر مسئولین دستگاه های نظارتی الزم است بیشتر در شعب اخذ رأی 

و صندوق های آرا نظارت داشته باشند تا شائبه ای رخ ندهد.
0917---2138
* یکی از نامزدها به هر استانی که سفر کردند ادارات دولتی و کارمندان باید 
به خط شــده و در پای سخنان او حاضر می شدند! البته بعد از مراسم هم بر 
سر سفره اطعام به خوردن غذا مشغول می شدند! آیا تعطیلی ادارات دولتی در 
چنین مراسمی اشکال ندارد؟! خسارت های وارده را چه کسی جبران می کند؟!
محمدحسن صارمی- دورود
* الزم اســت رئیس جمهور آینده برای حفظ جان روستائیان سراسر کشور 
در برابر خطرات زلزله و همچنین برای ایجاد اشتغال و مهاجرت معکوس به 
روســتاها، طرح مسکن مهر روستا را متناسب با شرایط بومی و با هدف )هر 
روستایی یک خانه امن( را با بودجه مسکن مهر در سراسر کشور به اجرا درآورد.
حسینی- تبریز
* کارشناس ارشد با 20 سال سابقه در وزارت نفت مشغول به خدمتم. سامانه 
کارورزی توســط آقای نعمت زاده )مدیرعامل وقت پاالیش و پخش( در سال 
89 در شــرکت  ملی پاالیش و پخش اجرا شد و بودجه 2 میلیارد تومانی در 
اختیار یکی از دوستانش به عنوان مدیر طرح اجرای سامانه قرار داد و 400 
دانشــجو از دانشگاه های مختلف کشور را در پاالیشگاه ها مدت سه ماه برای 
این منظور آموزش داد و بعد وعده اســتخدام! متأسفانه، استخدامی در کار 

نبود! به اعتراض های دانشجویان نیز وقعی ننهادند!
0912---4251
* یک هفته در نظام پزشکی کشور معطل هستم که عنوان تخصص پزشکی ام 
در رایانه ثبت شــود هیچ کس پاسخگو نیســت. همه کارمندان به یکدیگر 

پاسکاری می کنند.
0990---2321
* مسئوالن دولتی این همه تبلیغ افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را 
کــه از حقوق پائینی برخوردارند را بر بــوق و کرنا کردند، تنها 128 هزار 
تومان به حقوق ما اضافه شد. هر کجا هم که رفتیم اعالم می کنند به شما 
تعلق نمی گیرد! چون شما خویش فرما هستید! مگر خویش فرماها شهروند 
این کشور نیستند؟ نکند باید جزو طبقه اشرافی و متمول جامعه باشیم تا 

حقوق مان را افزایش دهند!
فراهانی
* یک شرکت حمل اثاثیه در شرق تهران باری را برای ما منتقل کرد متأسفانه 
بعد از اتمام کار بسیاری از اسباب و اثاثیه شکسته و یا مفقود شده بود پیگیری 
3 ماهه هم نتوانست  مسئولیتی را متوجه این شرکت خسارت آفرین کند. چه 

نهادی به این تخلفات رسیدگی می کند؟
0912---1575

* یکی از مسائلی که گریبانگیر بسیاری از مردم است مسائل حقوقی است. 
با توجه به عدم آگاهی اکثر مردم از مسائل حقوقی شیادانی با اسناد جعلی 
و زد و بند با برخی از افراد نفوذی در دســتگاه قضائی به راحتی منزل و 
خودرو و... افراد را تصاحب می کنند و افراد ضعیف هم توان گرفتن وکیل 
ندارند. لذا پیشــنهاد می شود، بانک ها برای گرفتن وکالت قضائی، وامی را 
برای افراد ناتوان در نظر بگیرند تا در صورت بروز حوادث مســائل حقوقی 
بتوانند وکیل گرفته و از حقوق خود دفاع نمایند تا مثل من فرهنگی حق 

مسلم شان تضییع نشود.
علیرضا بهاری
* شــهرک پیشاهنگی که در حومه حصارک کرج واقع است فاقد آنتن دهی 
مناسب برای خطوط اینترنت همراه اول می باشد و کسانی که در این منطقه 
ســاکنند به هیچ وجه قادر به استفاده از بسته های اینترنتی همراه اول خود 

نیستند. از مسئولین امر درخواست رسیدگی دارم.
0910---1237

سکوت وزارت نفت و بانک مرکزی
درباره عدم بازگشت 20 میلیارد دالر درآمد نفتی

20 میلیــارد دالر از درآمدهای نفتی در دولــت یازدهم به خزانه 
برنگشته است.

به گزارش روزنامه جوان بعد از آنکه افراد مرتبط با پرونده کرسنت 
در دولت یازدهم مســئولیت اخذ کردند پیش بینی می شــد مشکالتی 
مشــابه ب.ز رخ دهد این در حالی اســت که طبق گزارش تفریغ، 20 
میلیارد دالر از بدهی خریداران نفت وگاز ایران در ســال های 92 و 93 
برنگشــته و وزارت نفت و بانک مرکزی در خصوص اسامی بدهکاران و 
تسویه بدهی ها، همچنین طلب نفتی سال های 94 و 95 سکوت کرده اند. 

مردم نگران ظهور ابر زنجانی ها هستند. دولت باید شفاف سازی کند.
گزارش های تفریغ بودجه نشــان می دهد حدود 20 میلیارد دالر از 
بدهی خریداران نفت و گاز ایران به کشور بازنگشته است و سکوت وزارت 

نفت و بانک مرکزی تا پایان دولت یازدهم نیز ادامه دارد.
گزارش تفریغ بودجه سال 1393 دیوان محاسبات که 29 دی ماه 
ســال 94 منتشر شده بود، اعالم کرد: مطابق صورت های مالی شرکت 
ملی نفت ایران مانده بدهی مشــتریان نفت خام در پایان سال 1393 
مبلغ 16 میلیارد و 921 میلیون و 752 هزار دالر است که از مبلغ مذکور 
مبلغ 9 میلیارد و 163 میلیون و 500 هزار دالر به شرح جدول شماره 
یک این بند مربوط به بدهی مشتریان نفت خام از محل صادرات سال 
1393 و مبلــغ 7 میلیارد و 758 میلیــون و 252 هزار دالر مربوط به 
بدهی مشتریان نفت خام از محل صادرات قبل از سال 1393 بوده است.

الزم به ذکر اســت گزارش تفریغ بودجه سال 1394 که اواخر سال 
گذشته منتشر شده، اشاره ای به صورت های مالی شرکت ملی نفت ایران 
و تعیین تکلیف بدهی های مشتریان نفت و گاز ایران در سال های 94، 

93، 92 و قبل از آن نکرده است.
منحل کنندگان شورای شهر اول تهران

این بار 6 طیف شدند!
با وجود تأکید شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان بر ارائه یک 
فهرست در انتخابات شوراها، هر کدام یک فهرست جداگانه در انتخابات 

شورای شهر تهران و برخی شهرهای دیگر ارائه کردند.
نشریات اصالح طلب دیروز و پریروز، در گزارش ها و آگهی های خود 
فهرست های متفاوتی را منتشر کردند که از اختالف شدید میان گروه های 
اصالح طلب حکایت می کند. روزنامه آفتاب یزد هر چند در گزارشــی 
نوشــت »موازی خطرناک در انتخابات شورای شهر، مراقب لیست های 
جعلی باشید« اما چند لیســت و فهرست متفاوت را تحت عنوان های 
»لیست امید«، »لیست شورای هماهنگی احزاب اصالح طلب« و »لیست 
اصالح طلبان پیشرو« منتشر کرد. اما روزنامه قانون فهرست دیگری را 
تحت عنوان »ائتالف قانون« و با شعار به عقب بازنمی گردیم منتشر کرد 

که باز هم شامل افراد متفاوت تری است.
از طرف ســوم، روزنامه اعتماد فهرست های متفاوتی تحت عنوان 
»لیســت امید مردم تهــران« و »مجمع معتمدین عدالت گســتر« را 
منتشر کرد که شامل افراد دیگری است. روزنامه آرمان اما دو فهرست 
شــامل »لیست امید شــهر تهران« و »امید اصالحات - ائتالف بزرگ 
اصالح طلبان« را منتشــر کرده اســت. پیش از این )مهدی آیتی عضو 
فراکسیون مشارکت در مجلس ششم و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی 
در خراسان جنوبی در سال 92( به روزنامه ستاره صبح گفته بود برخی 

نامزدهای اصالح طلب شورای شهر، دالل  و بی صالحیت هستند. 
دیروز هم علی محمد غریبانی رئیس پیشین شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات به »ســتاره صبح« گفت: لیست شورای عالی سیاستگذاری 

اصالح طلبان، اقناعی نیست.
وی می گوید »اصالح طلبان نباید به این شکســت و آبروریزی تن 
دهند. لیستی که از سوی این شورا بسته شده مشی اصالح طلبی احزاب 

را نادیده گرفته است.
تخصــص، کارایی، هوشــمندی و تبحر باید مالک شــورای عالی 
سیاست گذاری قرار می گرفت، نه آنکه سهم خواهی و باندبازی جناحی 
مدنظر قرار گیرد. چرا باید شــهردار شخصیتی سیاسی باشد؟ چرا باید 
شورای شهرها سیاسی باشند؟  حتی اگر افرادی سیاسی انتخاب شوند 
بایــد در قالب تخصصی و با رعایت حقوق شــهروندی و رعایت منافع 

عمومی فعالیت کنند. سایه ها باید به یک اندازه بر سر شهر گسترده باشد. 
اگر بنا باشــد با همین روند پیش برویم، شکســت اصالح طلبان قطعی 
خواهد بود. باندبازی در شــورای شــهر جواب نمی دهد. در شورای شهر 
باید از سیاســی کاری دوری کنیم. به نحوی که همه مسائل و اشکاالت 
رفع شــود باید پاسخگوی مطالبات و منافع مردم بود، نه اینکه هر کسی 

با ماست، اصلح تر است.
وی تصریح کرد: چرا باید کاری انجام داد که این همه اعتراض به دنبال 
خود داشته باشد؟ چرا بی گدار به آب می زنید و اجازه نمی دهید مردم با 
فهم خودشــان انتخابات را رقم بزنند؟ شما در هر جایی که هستید اول 

آنجا را آباد کنید سپس به عرصه های دیگر وارد شوید.
غریبانی درباره تصمیم گیری عارف در شورای عالی اصالح طلبان گفت: 
من و برخی دوســتان پیش از اینها به دکتر عارف تذکرات الزم را دادیم 
و گفتیــم روندی که در پیش گرفته اید صحیح نیســت. آقای کواکبیان، 
سیدهادی خامنه ای، بنده و دیگر گروه ها معترض شدیم و جلسه شورای 
سیاســتگذاری را قبول نکردیم و به خانه هایمان بازگشتیم. باید به آقای 
عارف بگویم که اگر مدیریت صحیحی داشــتید این اتفاق نمی افتاد شما 
برای مدیریت الیق نیســتید. از طرفی من اعتقــاد ندارم که آبروی ما و 
اصالح طلبان وابســته به این لیست است. این آقایان باید پاسخ دهند که 
چطور برنامه ریزی کردند؟ آقای عارف اگر اظهار پشیمانی هم کند دیگر 
ســودی ندارد. شما باید از ابتدا جوری عمل می کردید که این مشکالت 

پدید نیاید و مردم با اعتماد به پای صندوق های رأی بروند.
*  غریبانی می گوید: دو ســه گروه که انحصارطلب هســتند و سایر 
گروه ها را به حساب نمی آورند، تشکل را بها نمی دهند و اگر وارد شورای 
هماهنگی یا شورای سیاستگذاری شوند، برای باال بودن وزن سبد رأی شان، 

تنها افراد خودشان را در آن نهاد فعال خواهند کرد.
یادآور می شــود دو گروه اصالح طلب 7 و 7 نفره در شورای شهر اول 
تهران پس از مدت ها غنیمت خواهی و درگیری، کار شــورا را به بن بست 

و سرانجام انحالل کشاندند.
مجازات چوب و پیاز دولت

برای اقتصاد ایران با ادعای کاهش تورم
در حالی که تورم در دولت یازدهم رو به تصاعد بود، مدیران دولتی از 
کاهش آن گفتند. روزنامه صبح نو در این باره نوشت: در دوره دولت یازدهم 
شــاهد رکود عمیق بودیم و هر سال رئیس جمهور با ماشین لندکروزش 
یک تک پا از روی آن رد می شــد و مردم را با خودش نمی برد. عوض اش 
ایرادی نداشــت تورم تک رقمی بود. واردات با اینکه در آمارها نشــان از 
کاســتن اش می داد ولــی غافل از اینکــه واردات کاالهای مصرفی هنوز 
پابرجا بود، ولی عوض اش تورم تک رقمی بود. نقدینگی باال می رفت ولی 

عوض اش تورم تک...
همه اینهایی که گفته شد خالصه هم و غم کم آقای روحانی در این 
چهار ســال بود که حتی همین کاهش تورم هم که خواســته اش بود، با 
گــره زدن اقتصاد به برجام و باال بردن مرتب انتظارات مردم از دســتش 
در رفت و چنان کم شد که اقتصاد و مردم و معیشت را هم با خود برد.

اما داستان چیست؟ واقعیت این است که تورمی که آقای روحانی به 
قدری سیاســت های انقباضی اعمال کردند که کشور در رکود شدید فرو 
رفت و هیچ خبری از رشد بدون نفت نبود. مشکل این جاست که هیچ کس 

فکر نمی کند تورم رفت که رفت.
طی گزارشی که صندوق بین المللی پول )IMF(  منتشر کرده است، 
پیش بینی تورم دو رقمی را مجددا برای اقتصاد ایران کرده و آن را به شدت 
محتمل دانســته است. صندوق بین المللی پول انتظار دارد به رغم نصف 
شدن رشد اقتصادی، تورم دو رقمی در سال 2017 به اقتصاد ایران بازگردد.

مطمئنا این شرایط مدیریت تورم هم یکی از بدترین نوع مدیریت های 
تورم است که باید به آن توجه کرد؛ رشد نقدینگی به شدت باال و کاهش 
سرعت گردش پول به شدت زیاد و نتیجه تورم پایین که هر لحظه می تواند 
مانند یک نارنجک ضامن کشیده منفجر شود چه دولت شیخ حسن روحانی 

ادامه پیدا کند و چه دولت دیگری بیاید. شاید بهتر باشد باز هم استنادی 
به آمارهای صندوق بین المللی پول بیاندازیم:

رشد نقدینگی در ایران طی سال 95 به 29/5 درصد رسید که این 
رقم 3/5 برابر متوسط رشد نقدینگی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و 
آســیای مرکزی در این سال بوده است. رشد نقدینگی منطقه در سال 

95 بالغ بر 8/2 درصد بوده است.
رشد نقدینگی 29/5 درصدی در سال گذشته بیشتر از متوسط 14 
ســاله 2000 تا 2013 بوده است. متوسط رشد نقدینگی در این دوره 

28/7 درصد بوده است.
این مسئله به خوبی نشان می دهد که نیاز بازار و نیاز اقتصاد ایران و 
ساختار اقتصاد ایران ساختاری است که نیاز به یک تورم مالیم )10 الی 
20 درصد( همراه با رشد اقتصادی دارد تا بتواند در ادامه و آرام آرام این 
وضعیت تورم را برای مردم حل کند. تورمی که تنها، تک رقمی است و 
هیچ فایده ای به حال کشور ندارد و هیچ رشدی را هم ضمانت نمی کند.

گزارش المانیتور از سؤال مهم مردم ایران
پس روحانی در این 4 سال چه می کرد؟!

خبرگزاری فرانسه نسبت به ناامیدی اکثریت مردم ایران درباره اثرات 
برجام و تأثیر آن بر سرنوشت انتخابات ابراز نگرانی کرد.

فرانس پرس نوشت: سرمایه گذاری عظیم و گسترده ای که قرار بود 
به دنبال اجرای توافق هسته ای در ایران به ارمغان بیاید و اقتصاد ایران 
را احیا کند، اجرایی نشــده و این باعث یأس و سرخوردگی بسیاری از 

رأی دهندگان شده است.
در این گزارش آمده اســت: آمار و ارقام گویای همه چیز اســت؛ از 
زمان اجرای توافق هســته ای در ژانویه 2016 و لغو برخی از تحریم ها 
علیه ایران، توافق هایی برای ســرمایه گذاری در ایران نهایی شده اند که 

ارزش آنها فقط 1/2 میلیارد دالر است.
بیش از یک چهارم از جوانان بین 18 تا 25 ســال بیکار هستند و 
بسیاری از بقیه جوانان شغل هایی بسیار کمتر از سطح آموزشی شان دارند.

پرنیان یک شهروند 24 ساله ایرانی گفت: من پنج سال در یکی از 
شاخص ترین دانشگاههای معماری تحصیل کردم اما آنچه اکنون انجام 
می دهم را شــاید فردی که کار کردن با یک نرم افزار را طی دو ماه یاد 

بگیرد بتواند انجام دهد.
تاجیک: ما اصالح طلبان 

با توده مردم ارتباط نداریم
مشــاور رئیس دولت اصالحات اذعان کرد اصالح طلبان اعتنایی به 

مناطق محروم نداشته اند.
محمدرضا تاجیک در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت: طرف مقابل 

تالش می کند تا از قدرت گفتمانی در فضاهای پیرامونی بهره بگیرد.
اصالح طلبان این ضعف و خأل را دارند که حرکت خود را بیشتر در 
فضاهای بزرگ شهری سازماندهی کرده اند. ما کمتر به این اندیشیده ایم 

که بر روستاها اثر بگذاریم.
وی می افزاید: این مشکل اعتدالیون و اصالح طلبان است که زبان 
ارتباط با توده های مردم را کمتر دارند. ما این فرض را می گیریم که 
رقیب بیان توده ای و پوپولیزم را ترویج می دهد. باید توجه داشــت 
کــه در جهان کنونــی ما پوپولیزم همان معنای دهــه 50 و 60 را 
نمی دهد. چه لیبرال ها و چه کمونیســت ها در سیاســت ورزی خود 
بــه نوعی پوپولیزم توجه دارند و حرکت خــود را بر مبنای مطالبه 
حرکت جمعی تنظیم می کنند تا رود و دریای خروشانی ایجاد کنند. 
ستادهای اصالح طلبان از خیلی وقت پیش باید تمهید می کردند که 
حرکتی را در یک جغرافیای انســانی شروع کنند که در آن ضعف و 
خأل دارند. امروز می بینیم که بیشتر تجمع های اصالح طلبان در مراکز 
اســتان ها برگزار می شود. این امر می تواند ما را از این غافل کند که 
بیشــتر توده های مشارکت جو در روستاها هستند. امروز باید تمرکز 
ستادها این باشد که مراکز استان ها را رها کنند چرا که ما در مراکز 
ســازمان رأی ثابتی داریم که معموالً در آن تفاوت جدی معناداری 
ایجاد نمی شود. لیکن برگزاری همایش در یک شهر کوچک می تواند 
کارساز باشد. به جای اینکه ستادها سیاهه ای از فعالیت شان در شهرها 
بنویســند باید از مرکزنشینی خارج شوند و سیاهه ای از همایش در 

شهرها و روستاهای کوچک بنویسند.

سخنگوی شــورای نگهبان 
درباره اظهارات وزیر کشور مبنی 
بر یک مرحله ای شدن انتخابات 
می کنم  خواهش  کــرد:  تأکید 
عزیزان ما در وزارت کشــور بر 
اساس حدس و پیشگویی صحبت 

نکنند.
عباســعلی کدخدایی سخنگوی 
شورای نگهبان در نشست خبری با 
خبرنــگاران داخلی و خارجی گفت: 
شورای نگهبان تالش می کند در بُعد 
نظارت بر انتخابات، امانتدار آرای مردم 
باشد و از حق الناسی که به تعبیر رهبر 
معظم انقــالب در آرای مردم وجود 

دارد، پاسداری کند.
کدخدایــی در ادامه از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری  همزمان 
دوره دوازدهم در بیش از 100 کشور 
جهان خبــر داد و گفــت: ایرانیان 
عالقه مند به سرنوشــت کشورشان، 
همگام با هموطنان داخل کشور گام 

برخواهند شد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری 
دربــاره امــکان نظــارت طرف های 
خارجــی بر انتخابات در ایران تأکید 
کــرد: نظارت بر انتخابات از ســوی 
کشــورهای  یا  بین المللی  نهادهای 
دیگر، یک امر توافقی است و معموالً 
در جایی اتفاق می افتد که مشکالتی 

در کشور مقصد وجود داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: 
در جمهوری اسالمی، انتخابات یک 
امــر مردمی اســت و ضرورتی برای 
نظارت طرف های خارجی احســاس 
نشــده، هر چند ابایی از این موضوع 
نداریم و می توانیم تجارب خود را هم 

در اختیارشان قرار دهیم.
کدخدایی در پاســخ به ســؤال 
دیگــری درباره تخلفــات احتمالی 
صورت گرفته توسط نامزدها تاکنون 
اظهار داشــت: شــورای نگهبان از 
انتخابات،  انتهای  تا  تبلیغات  ابتدای 
محل دریافت شــکایات است و این 
شکایات تا وقتی که مربوط به تخلفات 
عادی باشد، از طریق وزارت کشور به 
قوه قضائیه ارسال می شود که در این 
رابطــه بیش از 200 مــورد گزارش 

دریافت شده است.
وی تصریح کرد: تخلف عمده ای 

که مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد 
و شــورا بخواهد وارد شود، تاکنون 

گزارش نشده است.
در  نگهبان  شــورای  سخنگوی 
پاسخ به ســؤالی درباره صحبت های 
وزیر کشــور که از قطعی بودن یک 
مرحله ای شــدن انتخابات این دوره 
ســخن گفته بود، تأکید کرد: اینکه 
چه اتفاقی بــرای انتخابات می افتد، 
من اهل پیشگویی نیستم و خواهش 
می کنم کــه عزیزان مــا در وزارت 
کشــور بر اساس حدس و پیشگویی 

صحبت نکنند.
امیدواریم  افــزود:  کدخدایــی 
نتیجــه ای که به خیــر و مصلحت 
کشــور است، رقم بخورد و یک یا دو 
مرحله ای شدن انتخابات نیز در روز 
29 اردیبهشت مشخص خواهد شد.

وی خاطرنشــان کرد: در صورت 

دو مرحله ای شدن انتخابات، تبلیغات 
مرحلــه دوم از زمان اعــالم نهایی 
نتایج آغاز می شــود و تا 24 ساعت 
قبل از آغاز انتخابات دوره دوم ادامه 

خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه 
و در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره 
تخلفــات برخی مدیــران دولتی در 
انتخابات از جمله حضور در روستاها 
و تهدید روستاییان به قطع یارانه در 
صورت رأی نیاوردن حســن روحانی 
تصریــح کرد: گزارشــات تخلفات به 
صورت روزانه برای ما ارسال می شود 
و موضوعــات آن مختلــف اســت؛ 
مواردی که مقرون به صحت باشد، به 
قوه قضائیه ارســال می شود و این قوه 
هم تاکنون پیگیری خوبی داشته است.

به گزارش مهــر، کدخدایی در 
پاســخ به پرســش خبرنگار دیگری 
انتخابات  مجریــان  اظهارات  درباره 
و تأکید آنهــا بر اعالم یکباره نتیجه 
انتخابات تصریح کرد: آنچه در قانون 
آمده، این است که نتیجه نهایی پس 
از تجمیع آرا اعالم شود، اما به دلیل 
تجربه ادوار گذشته و حساسیت مردم 
نسبت به انتخابات ریاست جمهوری، 
پیشنهاد ما این اســت که نتایج به 
تدریج اعالم شــود و سعی می کنیم 
این رایزنی صــورت بگیرد که نتایج 

تدریجی و به خوبی اعالم شود.

سخنگوی شورای نگهبان:

بهتر است نتایج انتخابات 
تدریجی اعالم شود

اقامه نمازجمعه تهران
 به امامت آیت اهلل موحدی کرمانی

نمازجمعه ایــن هفته تهران به امامــت آیت اهلل محمدعلی 
موحدی کرمانی در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ســتاد نمازجمعه، مراسم نمازجمعه تهران 
از ســاعت 11:40 در دانشگاه تهران آغاز می شود و در ادامه با سخنرانی 
حجت االســالم علیرضا پناهیان همراه خواهد بــود. آیت اهلل محمدعلی 
موحدی کرمانی نیز به ایراد خطبه ها خواهند پرداخت. خاطرنشان می شود، 
ایــن جمعه آخرین فرصت برای تحویل قرآن و مفاتیح جهت ارســال به 

مساجد مناطق محروم برای ماه مبارک رمضان است.

در آستانه دوازدهمین دوره 
و  ریاســت جمهوری  انتخابات 
پنجمین دوره انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا گروه ها و 
تشکل های مختلف، مردم شریف 
و فرهیخته ایران اسالمی را به 
حضور با شکوه و گسترده در پای 
صندوق های رأی دعوت کردند.

دبیرخانه شــورای عالی انقالب 
فرهنگی با صدور بیانیه ای ملت ایران 
را به حضور در پای صندوق های رای 

دعوت کرد.
به گزارش تسنیم، در این بیانیه 
آمده اســت: روز 29 اردیبهشــت 
ملت ایــران در حالی برای انتخاب 
رئیس جمهور و اعضای شــوراهای 
اســالمی شــهر و روســتا به پای 
صندوق هــای رأی می رونــد کــه 
بحمداهلل کشورمان در قلب منطقه ای 
که در آتش تکفیر گرایی می سوزد، در 
کمال امنیت و آرامش بسر می برد و 
این ملت بزرگ به شکرانه این نعمت 
الهی با انتخــاب مدیرانی کارآمد و 
دلسوز، مسیر حرکت کشور به سمت 
اهداف عالیه انقالب اسالمی را هموار 

خواهند ساخت.
در بخــش دیگری از این بیانیه 
آمده اســت: سنگ اندازی در مسیر 
پیشــرفت های علمی ایران در همه 
زمینه ها و با اســتفاده از ابزارهایی 
مانند ترور و تحریم، ترویج ســبک 
زندگــی غیر اســالمی و مبانــی با 
ارزش های ملی و بومی تنها بخشی 
از زمینه هایی اســت که دشــمنان 
انقالب اسالمی و ملت مسلمان ایران 
از آنها برای تحقق نیات سلطه جویانه 
با توجه  بهره گیری می کنند.  خود، 
به این موارد انتظار جدی و مطالبه 
حقیقی ملت ایران از منتخبان خود 

در انتخابات 29 اردیبهشت، تالش 
همه جانبه بــرای مقابله با هرگونه 
حرکــت مغایر با روند پیشــرفت و 
اعتالی کشــور در همــه حوزه ها و 

به ویژه حوزه علم و فرهنگ است.
همچنیــن  بیانیــه  ایــن  در 
دبیرخانه  اســت:  شده  خاطرنشان 
شورای عالی انقالب فرهنگی ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی 
)ره( و همه شهدای انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس و به ویژه شهدای مدافع 
حرم، همه آحاد و اقشار ملت بزرگ 
ایران و به ویژه جامعه نخبگان کشور 
را به حضور حماسی و فراگیر در پای 
صندوق های رأی و انتخاب افرادی 
شایسته و توانمند در هر دو انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی 

شهر و روستا فرا می خواند.
29 اردیبهشت باید روز 

پایان نجومی بگیران و رفتن 
دولت سرمایه داران باشد

اســالمی  انجمن های  اتحادیه 
دانشجویان مستقل نیز طی بیانیه ای 
از آحاد ملت صبــور ایران، احزاب، 
مختلف  شــخصیت های  و  گروه ها 
دعــوت کرد تا با حضوری پر شــور 
در انتخابات 29  اردیبهشــت ماه، 
زمینه ساز وحدت ملی و پیشرفت و 

امنیت ایران اسالمی شوند.
به گزارش فارس، در این بیانیه 
آمده است: شرایط اقتصادی کشور 
غیر قابل تحمل و در حکم یک بحران 
تمام عیار اقتصادی اســت. آنچه به 
وجود آمده است تصادفی نیست و 
ریشــه در بی تدبیری دولت مردانی 
دارد که به وظایف قانونی خود عمل 
نکرده و در مقابل پرسش ها راه فرار 
به جلــو و بی صداقتی بــا مردم را 
برگزیده اند. 29 ام اردیبهشــت ماه 

دعوت گروه های مختلف از مردم 
برای حضور با شکوه و حداكثری در انتخابات

ملت ایران می تواند به تداوم افزایش 
بیکاری، رکود ســنگین اقتصادی، 
افزایــش اختالف طبقاتی، تعطیلی 
کارخانجات بزرگ تولیدی، افزایش 
واردات کاالهای مصرفی از چین و 

دیگر کشور ها پایان دهد.
تاکید  اتحادیه دانشجویی  این 
کــرد: 29 اردیبشــهت بایــد روز 
پایان نجومی بگیران و دولتی باشد 
که ســخنگویش آنــان را ذخیره 
نظــام نامید. 29 ام اردیبهشــت 
باید روز انتخاب مبارزه با فســاد و 
روز رفتن دولتی باشــد که در آن 
افراد بد حساب برای برداشت های 
از صندوق  ده ها هزار میلیــاردی 

ذخیــره فرهنگیــان آزادی عمل 
دارند اما توده های مردم سرنوشتی 
جز بیکاری و تنگ دســتی ندارند. 
دانشــجویان متعهد و انجمن های 
اسالمی دانشجویان مستقل همگام 
با توده هــای ملت شــریف ایران 
29 اردیبهشــت ماه با شرکت در 
انتخابات به دولت ســرمایه داران و 
وزیران هزار میلیاردی پایان خواهند 
داد. راه  برون رفت از شرایط کنونی 
تشکیل دولتی کارآمد است که با 
تکیه بــر »عقالنیت انقالبی« برای 
بهبــود اقتصاد و مبارزه با فســاد 

حرکت کند.
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گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: به گزارش رویترز، ترامپ در سفر به عربستان یک 
قرارداد فروش تسلیحات به ارزش 100 میلیارد دالر با آل سعود 

امضاء خواهد کرد.
گفت: رویترز گزارش داده که عالوه بر آن یک قرارداد تسلیحاتی 

دیگر به مبلغ 200 میلیارد دالر هم آماده امضاء می شود!
گفتم: خودمانیم ها، آل سعود که در حال سقوط است و این 

تسلیحات به دست انقالبیون مسلمان می افتد.
گفت: پس ارتش آل سعود چکاره است؟!

گفتم: ارتش آل سعود مثل سوراخ های اول کمربند است 
که هســت ولی هیچوقت بدرد نمی خورد و اگر نباشد هم به 

هیچ جا برنمی خورد!


