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مسعود بارزانی رهبر خودخوانده کردستان عراق حدود سه 
ماه پیش اعالم کرد، رفراندومی برای اســتقالل این منطقه از 
حکومت مرکزی عراق در سوم مهرماه سال جاری برگزار خواهد 
کرد. وی مدعی شده است این رفراندوم به معنای جدایی سریع از 
عراق نبوده و می توان عملیاتی کردن نتیجه آن را فعاًل به تعویق 
انداخت. موضوع استقالل کردستان عراق اگر چه جدید نیست 
اما برخی تحوالت پرشتاب و تعیین کننده در منطقه، بار دیگر 
این ســوژه قدیمی و کارت کهنه را مورد توجه محافل سیاسی 
قرار داده است. شکست های پی در پی داعش در عراق و سوریه 
و همچنین ناامیدی حامیان شورشیان سوریه از به ثمر رسیدن 
طرح های خود در منطقه، این قضیه را بار دیگر پررنگ کرده است. 
امــا برای درکی عمیق تر از ماجــرا باید به چند دهه پیش 
بازگشت. نخستین مسئله ای که باید در تحلیل موضوع در نظر 
داشت آن است که استفاده و در واقع سوءاستفاده از احساسات 
و تمایالت قومیت ُکرد، ابزاری در دست بازیگرانی است که سعی 
دارند آرایش سیاسی- امنیتی و حتی جغرافیایی منطقه را مطابق 
با نگرانی ها و برنامه های دراز مدت خود دستخوش ناآرامی و تغییر 
کنند. این ماجرا پیشینه ای طوالنی دارد و به موارد متعدد و قابل 

تاملی می توان  اشاره کرد. 
ســال 1973 میالدی ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت 
آمریکا و هنری کیســینجر، ُکردهای عراق را به شورش علیه 
صدام تحریک کرده و از آنان به طور مخفیانه حمایت می کردند. 
هدف تضعیف عراق به عنوان یکی از اقمار بلوک شرق بود البته 
با تابلوی فریبنده آزادیخواهی قوم تحت ســتم ُکرد! یکی از 
کانال های حمایتی آمریکا، ایران تحت حکومت پهلوی بود. وقتی 
دو سال بعد صدام و شاه قرارداد 1975 الجزایر را امضا کردند، 
ُکردها از سوی آمریکا و عامل دست نشانده اش در منطقه به امان 
خود رها شدند. مورد دیگر قیام مردمی علیه رژیم صدام در سال 
1990 و پس از جنگ اول خلیج فارس است. شیعیان در جنوب 
و ُکردها از شمال علیه صدام بپاخاستند. اما دولت بوش چشم 
خود را بر جنایات بعثی ها بست و دست آنان را برای کشتار باز 
گذاشت و هلی کوپترهای ارتش صدام مردم را بی رحمانه قلع 

و قمع کردند.
طرح استقالل کردستان عراق را می توان به نوعی ته مانده 
طرح »خاورمیانه بزرگ« دانست. مرکز ثقل این طرح تامین منافع 
و امنیت آمریکا و نماینده تام االختیار آن در منطقه یعنی رژیم 
اسرائیل بود. حمله به عراق در سال 2003 با ادعای برخورداری 
صدام از سالح های کشتار جمعی، یکی از اصلی ترین گام های این 
طرح بود. یک سال بعد مقامات تل آویو دریافتند حذف صدام 
برخالف آنچه آنان و آمریکایی ها گمان می کردند منجر به روی 
کارآمدن حکومتی دست نشانده نخواهد شد و مردم عراق اجازه 
چنین کاری را به  اشــغالگران نمی دهند. سال 2004 یعنی یک 
سال پس از آغاز  اشغال عراق، یک مقام بلندپایه صهیونیستی 
گفت: نومحافظه کاران )تیم جنگ طلب بوش پسر در واشنگتن( 
هنوز خیال می کنند می توانند خرگوش را از کاله بیرون بیاورند! 
همان سال ســیمور هرش در گزارش مفصلی که نیویورکر 
منتشر کرد، از حضور نیروهای امنیتی اسرائیل در شمال عراق 
و آموزش شبه نظامیان ُکرد خبر داد. حضوری که کماکان ادامه 
داشــته و بسیاری از عملیات های خرابکارانه علیه ایران نیز از 
همین منطقه برنامه ریزی شــده و همچنان می شود. گزارش ها 
و اسناد متعدد و معتبر نشان می دهد تروریست های پژاک که 
حدود 6 ســال پیش با عملیات مقتدرانه سپاه در شمال غرب 
کشور تار و مار شدند، از پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و اطالعاتی 

رژیم صهیونیستی برخوردار بوده اند. 
شکست پروژه آمریکایی- صهیونیستی  اشغال عراق البته 
مانع از برنامه ریزی های بعدی نشد. ظهور داعش طرح جایگزین 
آن بود. نکته جالب آنکه مســعود بارزانی در سال 2014 و اوج 
قدرت نمایی و ظهور داعش از آن حمایت کرد و آن را »انقالب 
قبیلــه« نامید. اما از آنجا که مانند همیشــه برخی از رهبران 
گروه هــای کردی برای قدرت های فرامنطقــه ای ابزاری برای 
بازی های ژئوپولتیک بیشــتر نیستند و از فدا کردن توده های 
مظلوم کرد دریغ نمی ورزند، داعش به قلمرو آنان نیز حمله کرد 
و جنایت ها آفرید. آمریکایی ها که داعش را پیروز نهایی میدان 
می دانستند نیازی به کشیدن افسار آنها نداشتند و به کردستان 
نیز هیچ کمکی نکردند. این بار نیز جمهوری اســالمی بود که 
مردانه وارد میدان شد و اگر رشادت سردار سلیمانی و یارانش 
نبود، امروز کردستان عراقی وجود نداشت که بارزانی به دنبال 

استقالل آن باشد.
حال که افسانه داعش نیز رو به پایان است، آمریکا و رژیم 
اســرائیل باید به دنبال طرح دیگری باشند. طرحی که بتواند 
پیــروزی بالمنازع محور مقاومت در منطقه را تحت تاثیر خود 
قــرار دهد. برای این بازی چه کارتی بهتر از برخی از گروه های 
کرد؟! »عوفرا بنجیو« رئیس  مطالعات ُکردی دانشگاه تل آویو در 
این زمینه می گوید:  شکل گیری کشور مستقل کردستان باعث 
تضعیف کشورهای متعددی که با رژیم صهیونیستی دشمنی 
تاریخی دارند مثل عراق، سوریه و ایران می شود؛ به اعتقاد آنها 
کردستانی که در دل کشورهای مقاومت تشکیل شود می تواند 
برای ملت های منطقه حامی محور مقاومت دردسرآفرین باشد.

آنچه امروز به عنوان استقالل کردستان عراق مطرح می شود، 
قطعه ای از پازل بزرگ تر »طرح یینون« است. مولف این طرح ُادد 
یینون استراتژیست صهیونیستی و مشاور آریل شارون )قصاب 
صبرا و شتیال( اســت که در فوریه سال 1982 در مجله عبری 
»کایونیم« )به معنای دستورالعمل ها( از این طرح رونمایی کرد. 
عنوان این طرح »یک استراتژی برای اسرائیل در دهه 1980« 
بود که بعدها به »طرح یینون« معروف شــد. خالصه این طرح 
تقریبًا مفصل، آن است که اسرائیل باید قدرت برتر منطقه باشد 
و یکی از اصلی ترین ابزار تحقق این هدف، تجزیه کشورهای قوی 
و بزرگ منطقه غرب آسیاست. برخی شکارها بزرگ تر از دهان 
اســرائیل هستند، پس باید ابتدا آنها را لقمه لقمه کرد، سپس 
بلعید. این طرح به طور مشخص در مورد عراق می گوید؛ باید به 
سه کشور شیعه به مرکزیت بصره، سنی به مرکزیت بغداد و ُکرد 

به مرکزیت موصل تقسیم شود.
ساده اندیشانه اســت اگر گمان کنیم طرح تجزیه صرفًا به 
کردستان عراق محدود می شود. آمریکایی ها در شمال سوریه 
و شرق رود فرات 10 پایگاه نظامی احداث کرده اند. تحرکات و 
فعالیت های آنان در این منطقه نشــان می دهد، برای ُکردهای 
سوریه نیز خواب مشابهی دیده اند و البته مدتهاست شمار قابل 
توجهی از تصمیم ســازان و تصمیم گیران سیاست خارجی آن 
می گویند راه حل بحران ســوریه سیستم فدرالی و در نهایت 

تجزیه این کشور است. 
کردستان مستقل خرگوشی اسرائیلی است که قرار است 
از کاله پســاداعش خارج شود. این نمایش شاید در ابتدا برای 
شماری از مردم ُکرد عراق جذاب به نظر برسد اما زمان زیادی 
طول نمی کشد که متوجه شوند چه کالهی سرشان رفته و ابزار 
کدام بازی شده اند. نتیجه این بازی خطرناک، چیزی جز افزایش 
ناامنی و آشوب در منطقه نخواهد بود. برای صهیونیست ها چه 
بهتر از این؟! فلسطینی های فراموش شده را بیشتر می کشند و 
خانه هایشان را خراب می کنند و شهرک های جدید می سازند. 
ایــن نمایش اگرچه برای ُکردها آبی نخواهد داشــت اما برای 
صهیونیست ها حســابی نان دارد. البته اگر نیروهای عظیم و 

مردمی مقاومت اجازه بدهند، که نمی دهند.

بازی بارزانی
با خرگوش اسرائیلی

دست خالی

محمد صرفی

* جمهوری اســامی پرچمدار آزادیخواهی و مبارزه با ظلم و جور اســت. 
جا دارد که دیپلماســی فعالــی در خصوص قتل و غارت و ظلم و جنایتی 
که در میانمار علیه مســلمانان روا داشــته می شــود، از خود نشان دهیم. 
متاســفانه تاکنون خیلی منفعانه و حتی عقب تر از کسانی که در برخی 
موارد با تروریست ها همدست هستند، حرکت می کنیم و این زیبنده نظام 

جمهوری اسامی نیست.
شکیبا
* ســخنگوی دولت گفته اســت چه اشــکالی دارد فرزندان مسئوالن در 
صورت داشــتن صاحیت های الزم مثل پدران خود، به مسئولیت برسند. 
عرض می کنم پس چه زمانی نوبت به فرزندان صاحیت دار ما زیردســتان 
می رسد؟ چرا حتی یک بار افراد صاحیت دار را ابتدا از میان مردم پایین دست 

برنمی گزینند و به پست و مقام نمی رسانند؟
0912---2770

* حضرت علی)ع( به مالک اشــتر می فرمایند اگر کارگزاری در بیت المال 
خیانت کرد او را رســوا نموده و داغ ننگ بر پیشانی اش بزن ولی متاسفانه 
در کشور ما باالتر از گل به مدیران نجومی بگیر گفته نمی شود و متخلفین 
خیلی راحت قانون را دور می زنند و حتی مطالبه استرداد حقوق های نجومی 

مصادره شده را می کنند. چرا؟
0913---2826
* جریان حامی سرمایه داری سعی در محو آرمان های انقاب اسامی این 
مردم را دارد تا با روش های پوپولیســتی و کاذب به سود کان دست یابد. 
کشور ما در طی چند سال اخیر اسیر اشرافیگری مدیران و تبارساالران شده 
است، افرادی که در تصمیم گیری برای توسعه دامنه منافع شان مردم عادی را 
له می کنند و این رویکرد را به خاطر »ژن خوب« خود برحق جلوه می دهند.
021---5069

* تاش و گستاخی غربی ها برای بازدید از مراکز نظامی کشورمان نتیجه 
همان لبخندها و قدم  زدن های دستگاه دیپلماسی ما با شیطان بزرگ است 
که با سرگرم کردن مســئوالن دیپلماسی هسته ای کشورمان متنی تهیه 
شد بدون توجه به عمق آن و امضای آن توسط تیم هسته ای کشورمان و 
اکنون کاه هایی که به سر تیم هسته ای رفته، یکی یکی هویدا می شوند... 
حاال به حرف منتقدین پی می برند. اگر به این نصایح توجه می کردند این 

وضع امروز ما نبود!
0912---7469

* رسانه ملی باید یک برنامه گفت وگومحور و مناظره را در پیرامون محاسن 
و معایب برجام و وضعیت هســته ای کشورمان و داده ها و ستانده های آن، 
 ادعای برد- برد 3 به دو و... بین منتقدین و موافقین برگزار کند. تاکیدهای 
زیــاد حضرت آقا مبنی بر بصیرت افزایی مگر جز از راه گفت وگو و مناظره 
امکان دارد؟! یکی از رســالت های اصلی صدا و ســیما ترتیب دادن چنین 

برنامه هایی است تا جامعه رشد کند.
9839---0919 و 3949---0912

* به نظرم وقت آن رسیده باشد که مدال های افتخاری که برای بتن ریزی 
آب سنگین اراک و از کار انداختن هسته ای کشورمان بر سینه آقایان ظریف 
و صالحی نصب شده، به خزانه برگردانده شود و مدال های بهتری به سینه 
منتقدین دلســوز به ویژه کیهان عزیز نصب شود! چرا که حاال نه تنها دم 
خروس که خود خروس برجام برما شده است! البته آقای صالحی هم عاوه 

بر عودت مدال ها باید کفاره قسم های جاله خود را هم بدهد!
0914---8902

* رفتن یا نرفتن زنان به ورزشــگاه برای تماشای مسابقات مردان اولویتی 
ساختگی است که غربزدگان برای مغفول ماندن مطالبات ساخته اند.

0938---7564
* آنانی هم که صاحب خانه اند، چندان معیشت قابل قبولی ندارند. عاوه 
بر این خانه های قدیمی و کوچک و افراد در سن ازدواج از اضافه شدن به 
مســتأجران در آینده حکایت دارد. لذا 7 میلیون مستاجری که کیهان به 
آن اشــاره کرده بود جدای از خانواده هایی است که به زودی اعضای آن با 

ازدواج کردن، ناچار به اجاره مسکن خواهند بود.
ص.جعفری
* کسانی که با وام مسکن و اقساط بلندمدت و سود زیاد بازپرداخت صاحب 
خانه شده اند با اوضاع بد حاکم بر بازار از مستاجران شرایط بهتری ندارند 
زیرا با عقب افتادن اقســاط هم ســود دیرکرد را می پردازند و هم ترس از 
ناتوانی در پرداخت اقساط و مصادره خانه را لحظه به لحظه تجربه می کنند.
021----7472
* چند سالی است که سیل در شهرهای شمالی خسارت مالی و جانی فراوانی 
داشته است به رغم تکرار هر ساله اخبار متاثرکننده جاری شدن سیل در 
این مناطق چرا مسئوالن درصدد مدیریت آب باران های سیل آسا نیستند 
و حتی با توجه به تجربه خسارات سیل های قبل به فکر ایمن کردن مسیر 
سیل نیستند و همچنان مردم باید خسارت بی درایتی مسئوالن را بپردازند؟!
0911---8499
* علی رغم گذشــت مدت زیاد از رونمایی حقوق شــهروندی، مردم هنوز 
نمی توانند بی واســطه با مسئوالن مدعی این حقوق ارتباط داشته باشند و 
مطالبات شان را درخواست کنند. در حالی که شنیدن مستقیم مشکات و 
راه حل های پیشنهادی از مردم از راه های موثر برون رفت از مشکات است.
0913---8311
* معنی وجود باند مافیا و رانت در سینما یعنی اینکه به فیلم فروشنده با 
موضوع وطن فروشی جایزه داده می شود و فیلم ماجرای نیمروز با روشنگری 
در مورد ماهیت داعشــی یک گروه تروریســت و آدم کش در اوایل انقاب 
علی رغم برجستگی های فنی و هنری باالیش مورد بی مهری قرار می گیرد.
0912---5364

* بعد از سی سال اشتغال و رسیدن سن به 60 سالگی و بازنشستگی، متوجه 
شدم که کارفرما تنها 15 سال سابقه بیمه را پرداخت کرده است! و ما هم 
بعد از بازنشســتگی 15 روز حقوق می گیریم یعنی 530 هزارتومان! با این 
حقوق و 2 جوان بیکار در منزل و خودم که از کار افتاده ام چگونه می توانم 
بر مشکات معیشتی فائق آیم؟!  لطفا سخنگوی  دولت مرا راهنمایی کند!
0915---3697
* در کشور ما رسم بدی شده که تا فاجعه ای اتفاق نیفتد مسئوالن دست 
به کار نمی شوند. به خدا قسم برای درمان همسرم از سر ناچاری پول نزول 
گرفته ام. چون از تأمین اجتماعی درخواست وام کردم ولی جواب منفی دادند.
0917---3912
* سه شــنبه 96/6/21 ســاعت 10 شب به دلیل بریدگی دست با چاقو به 
بیمارســتان امام خمینی تهران مراجعه کردم. خدا شــاهد است تا ساعت 
12 شب کاری نکردند. پس فلسفه وجود اورژانس در بیمارستان چیست؟
امیراحمدی
* تبلیغات شــرکت های غربی تولیدکننده شــوینده با به تصویر کشیدن 
دختران نوجوان بالغ و بدون حجاب در رسانه ملی، نشان می دهد که موضوع 
تنها جاذبه های بصری برای جذب مشتری به کاالیی خاص نیست بلکه این 
نیز یکی از جلوه های نفوذ فرهنگی دشمن در قالب تبلیغات تجاری است.
021---3152

* بعد از سی سال خدمت و بدون داشتن مسکن بازنشسته شدم و حال که 
درخواست مسکن نموده ام در قبال وام 50 میلیونی از من سند ملک مطالبه 

می نمایند؟! چطور یک فرد مستأجر چنین سندی تهیه کند؟! 
0914---7926

بنویسید رشد اقتصادی
بخوانید رکود و تورم

در حالی که دولت مدعی رشد اقتصادی 7 درصدی است، یک روزنامه 
حامی دولت تصریح کرد کسری بودجه احتماال موجب کندتر شدن رشد 
اقتصادی خواهد شد و دولت چاره ای جز کاستن از بودجه های عمرانی ندارد.
مدت هاست رسانه ها و کارشناسان درباره رشد اقتصادی فاقد کیفیت 
هشدار می دهند. روزنامه همشهری در گزارشی ضمن خدشه در آمار نرخ 
رشــد 7 درصدی نوشت: اقتصاد ایران در سال جاری رشدی 3/7 درصدی 
را تجربه خواهد کرد. این تازه ترین گزارشــی است که مرکز پژوهش های 
مجلس منتشــر و اعام کرد: رشد اقتصادی دو رقمی سال 1395 بیشتر 
تحت تأثیر رشــد صادرات نفتی و در نتیجه بخش نفت بوده و تداوم این 
رشد اقتصادی برای سال 1396 تا حد زیادی دور از دسترس خواهد بود.
این گزارش چند روز پس از آن رونمایي شد که هفته گذشته مرکز آمار 

ایران از خیز 7درصدي اقتصاد در بهار امسال خبر داده بود. 
به گزارش همشهري، کسري بودجه دولت احتمال کندتر شدن سرعت 
رشــد اقتصاد را تقویت مي کند و به نظر مي رسد دولت همچون سال هاي 
گذشــته چاره اي جز کم کردن از سهم بودجه عمراني براي دخل و خرج 
ســنگین اداره دولت و تأمین هزینه هاي جــاري به ویژه حقوق و مزایاي 
کارمندان نخواهد داشت. افزون بر اینکه کم شدن سهم بودجه عمراني باعث 
خواهد شد تا تأثیر آن در شاخص ساختمان و مسکن دولتي نمایان شود.
اما روزنامه »صبح نو« در گزارشی با موضوع آمار رشد اقتصادی تصریح 
کرد: رشد اقتصادی اعامی، فقط یک عدد است و اتفاق خاصی در حوزه 
رونق اقتصادی نیفتاده است. این روزنامه خاطرنشان کرد: مرکز آمار ایران 
هفته گذشته، میزان رشد اقتصادی را با احتساب نفت، 6/5 درصد و بدون 
نفت، 7 درصد عنوان کرد، یعنی این بار، رشد اقتصادی نفتی از رشد غیرنفتی 
پیشی گرفته بود؛ موضوعی که همه را متعجب کرد. از سویی دیگر معاون 
اقتصادی بانک مرکزی می گوید که از نگاه سیاستگذاری پولی و ارزی کشور 
هــم که هر ماه، در کنار مرکز آمار ایران، شــاخص های اقتصادی را اعام 
می کند، این رشــد مثبت خواهد بود؛ بنابراین باید انتظار داشت که رشد 

اقتصادی البته در اعداد و ارقام، شرایط مناسبی را رقم بزند.
 اما این همه ماجرا نیست، هنوز هم اگر پای صحبت بخش خصوصی و 
فعاالن اقتصادی بنشینیم، معتقدند که رشد اقتصادی تنها یک عدد است 

و اتفاق خاصی در حوزه تولید و کار آنها رخ نداده است.
واقعیت آن است که رشد اقتصادی اکنون دیگر برای فعاالن اقتصادی 
و بخش خصوصی، تنها یک عدد اســت، هر قدر هم که دولت بگوید رشد 
اقتصادی در فصل بهار 7 درصد شــده است، آنها به سختی می توانند باور 
کنند که در فعالیت هایشــان، اتفاق خاصی بیفتد و رونق خاصی را تجربه 
کنند. البته این رقم هم، مانند تورم می ماند، هر قدر که دولت اصرار دارد 
تــورم کاهش یافته، اما مردم هنــوز آن را حس نمی کنند و البته فعاالن 
اقتصادی هم، که اندکی بیشتر از عامه مردم با اعداد و ارقام آشنا هستند، 
می گویند تورم که سرعت رشد قیمت هاست، هنوز در زندگی آنها وضعیت 

مناسبی را رقم نزده است.
انحراف سیاست های حمایتی

از تولید به حوزه های انحصاری و رانتی
دولــت به جای حمایت از تولید، از رانت و بازار انحصاری از جمله در 

حوزه خودرو حمایت می کند.
روزنامه جوان در گزارشی انتقادی خاطر نشان کرد: در بخش صنعت 
نه تنها تنوع سازی بی مورد داشته ایم بلکه تولیدکنندگان برحسب شرایط 
و نــوع رانت )اعم از انرژی ارزان یا مواد اولیه ارزان( بدون توجه به کارایی 
و بهره وری به تکثیــر تصاعدی خود پرداخته اند که این تکثیر تنها باعث 
سازماندهی بیشتر برای دریافت امتیازهای بیشتر شده و نقشی در توسعه 
و پیشــرفت اقتصاد یا حضور در بازارهای جهانی نداشته است. به عبارت 
دیگــر دولت به جای حمایت از تولید از جویندگان رانت و بازار انحصاری 
پشتیبانی می کند که در برخی بخش ها منجر به اتاف سرمایه ها شده است.

گفته می شود از 168 رشته صنعتی دنیا 130 رشته را در ایران فعال 
کرده ایم در حالی که آلمان به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای صنعتی 
جهان برای دهه ها تنها روی 26 رشــته متمرکز بوده اســت اما عیب کار 
زمانی عیان تر می شــود که فعالیت در این رشته ها بیشتر ظاهری بوده و 
مبتنی بر رانت های دریافتی و ارزانی برخی کاالهای اولیه است، به نحوی 
که فعالیت در برخی حوزه ها بی آنکه بهره وری و کارایی در آن باشد، رشدی 

سرطانی داشته است. این دقیقا یعنی انحراف در مسیر تولید، انحراف در 
مسیر تفکر تولید!

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دراین باره گفته 
اســت:  باید برای اولین بار یک ارزیابی واقع بینانه از نقاط قوت و ضعف، 

فرصت ها و تهدیدهای صنعت و تولید کشور ارائه دهیم.
غامحســین شافعی با اشــاره به برخی آمار در رابطه با تعداد پروانه 
واحدهای صنعتی و تولیدی و تعداد پروانه های در حال ساخت و مقایسه آنها 
با دیگر کشورها گفت: برای نمونه اگر کشور خود را با چندین کشور دیگر 
در این شرایط محدودیت منابع، مقایسه کنیم می بینیم در صنعت خودرو 
ما 49 پروانه خودرو و 32 پروانه در دســت ساخت داریم، در مجموع 81 
واحد تولید خودرو در کشورمان وجود دارد. تعداد واحدهای صنعت خودرو 
در آلمان 12، آمریکا 29، فرانسه هشت، ژاپن 11 و کره پنج واحد است.

شافعی  افزوده است: در صنعت سیمان 73 پروانه و 92 پروانه در حال 
ســاخت داریم که در مجموع 165 واحد در حوزه سیمان وجود دارد. در 
صورتی که کره جنوبی بــا 10 واحد چند برابر ما تولید می کند. در تولید 
موتورســیکلت 177 پروانه و 33 واحد در حال ساخت و در مجموع 110 
واحد داریم. جمع واحدهای موتورسیکلت در کشورهای اندونزی، تایوان، 
ترکیه، عربستان، پاکستان، ویتنام، تایلند، چین، مالزی، هند، بنگادش، 

فیلیپین، ژاپن و کره جنوبی 82 واحد است.
وی عنــوان کرده اســت: تعداد واحدها در حوزه فــرش هزار و 215، 
تلویزیون رنگی 36، یخچال فریزر 530، ویفر و شــکات هزار و 520 در 
کشــور اســت. اگر با چنین حرکتی ما در شرایط رونق تولید قرار گیریم، 
آیا همه اینها می توانند با ظرفیت اقتصادی کار کنند؟ قیمت تمام شــده 

کاالهای ما می تواند در بازار رقابتی جوابگو باشد؟
آقای جهانگیری! هشدار جاده ها

با نامه نگاری حل نمی شود
یــک روزنامه اصاح طلب خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشــت 

هشدار جاده ها با نامه نگاری حل نمی شود.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم بهمن آرمان )کارشناس اقتصادی( 
نوشت: متاسفانه بدعت بدی که در بین وزرا و دست اندرکاران مسائل اجرایی 
وجود دارد، کلی گویی است و به همین خاطر اصوال توده مردم مطالبی را 
که مسئوالن عنوان می کنند، کمتر باور دارند. این مسئله تا به آنجا کشیده 
شده که مقام معظم رهبری هم به آن ورود و عنوان فرموده اند که چرا این 
رشــد اقتصادی و توسعه ای که مقامات دولتی عنوان می کنند، در زندگی 

روزمره مردم قابل مشاهده نیست؟
 در رابطه با کشتار مردم در جاده ها که بر پایه استانداردهای جهانی از 
نظر تعداد جمعیت در کشور و مساحت آن در رتبه نخست جهان قرار دارد، 
همه انتظار داشــتند که پس از نخبه کشی که عما در فاجعه جان باختن 
تعدادی از نخبگان دختر کشور روی داد، دولت فکری برای این مسئله بکند. 
آقای جهانگیری به عنــوان معاون اول رئیس جمهور به جای پرداختن 
به اصل مسئله در نامه ای خطاب به وزارت راه و شهرسازی و سایر وزرای 
مربوطه عنوان کردند که فکری برای این مســئله بکنند. اما مردم انتظار 
این را نداشتند که از طرف معاون اول رئیس جمهور کشور که مدعی است 
فارغ التحصیل معتبرترین مرکز علمی کشور است، تا این اندازه کلی گویی 

صورت بگیرد.
 مسئله مرگ ومیر و تعداد باالی آنها در جاده ها با نامه نگاری و این گونه 
مسائل حل نمی شود و خود آقای جهانگیری هم می دانند که ارسال چنین 
نامه ای فقط مصرف داخلی دارد و توســط نهادهای ذیربط به دلیل اینکه 

مبانی اجرایی شان مشخص نشده، بایگانی خواهد شد.
 عــاوه بر آن در نامه ای که معاون اول رئیس جمهور نوشــته اند،  باید 
مشخص می شد که وزارت راه و شهرسازی یا سایر نهادهای ذیربط با چه 
ابزاری میزان امنیت در شبکه های جاده ای کشور را به وجود بیاورند؟ بدون 
بودجه و امکانات مالی چنین کاری امکانپذیر نیست. وزارت راه و شهرسازی 
بدون داشتن منطق علمی کافی به دنبال اخذ فاینانس از کشورهای خارجی 
برای دریافت وام برای ساخت راه آهن و آزادراه است. درحالی که اگر همین 
میزان خسارت های ناشــی از نبود شبکه های آزادراهی و ریلی که حدود 

5درصد از تولید ناخالص داخلی کشــور را تشکیل می دهد، یعنی چیزی 
حدود 20میلیارد دالر صرف پرداخت یارانه به شــرکت های ســاختمانی 
داخلی شــود که در حال حاضر به علت نبود بودجه های عمرانی کافی یا 
تعدیل شــده یا با ظرفیت های زیر 30 درصد کار می کنند و ده ها و بلکه 
صدها هزار نفر را به خیل بیکاران کشور اضافه کرده اند، چنین کارهایی در 
ایران شدنی است و تاش وزارت راه و شهرسازی برای مقروض کردن کشور 
برای ساخت شبکه های آزادراهی و ریلی از هیچ گونه منطق ریلی برخوردار 
نیست. کافی است همین دستور آقای جهانگیری به وزیر راه و شهرسازی 
ایــن وزارتخانه را موظف می کرد الیحه ای را تهیه کرده، به تصویب هیئت 
دولت رســانیده و به مجلس ببرد تا بخشی از صرفه جویی ناشی از اجرای 
شبکه های آزادراهی به صورت آورده سرمایه گذار در نظر گرفته شود. ولی 
متاسفانه به رغم اینکه چنین الیحه ای توسط نگارنده تهیه شده،  در اختیار 
مجلس شورای اسامی گذاشته شده،  به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده 
و یک نسخه از آن در اختیار قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گذاشته شده، 
امــا اقدامی صورت نمی گیرد. بنابراین بدنه دولت باید از کلی گویی خارج 
شود و وزرای ما باید خودشان را مدیون مردم بدانند. متاسفانه این مسئله 
عمومیت پیدا کرده که حتی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در دولت 
یازدهم جز مقاله نویســی و سخنرانی و ترسیم نمودار کاری برای اقتصاد 
کشــور انجام نداد. مسئله جان باختن نخبگان ما در هرمزگان باید نقطه 

عطف و پایانی بر این گونه رویدادها باشد.
پاسخ به اتهام اصالح طلب بدلی

عارف: دنبال گفتمان جعلی هستند
رئیس فراکســیون امید گفت برای حفظ انسجام جریان اصاح طلب، در برابر 
برخی اظهارنظرهایی که به دنبال عبور از هویت اصاح طلبی هستند سکوت می کنم.

محمدرضــا عارف به خاطر عملکرد فراکســیون امید و همچنین شــورای 
سیاســتگذاری اصاح طلبان که رئیس آن در انتخابات مجلس و شــورای شهر 
بود، مورد اعتراضات متعدد قرار دارد. او در سال 92 نیز از سوی همین طیف از 

اصاح طلبان متهم به بدلی و قابی بودن شد.
عارف در پاســخ این انتقادها گفته اســت: فعا برای حفظ انسجام جریان 
اصاح طلب در برابر برخی اظهارنظرهایی که به دنبال عبور از هویت اصاح طلبی 
و فروپاشــی وحدت و انسجام هستند سکوت می کنم ولی در صورت تداوم آن 

مطمئنا نسبت به اهداف اینگونه اظهارنظرها سخن خواهم گفت.
به گزارش امیدنامه، دکتر محمدرضا عارف گفت: در روز اول فعالیت شورای 
عالی سیاست گذاری اصاح طلبان تاش زیادی برای توقف فعالیت این شورا از 
طریق تهدیدهای مختلف صورت گرفت ولی از آنجا که عملکرد شفاف و روشنی 
داشــتیم به فعالیتمــان ادامه دادیم. در مقطع فعلی متاســفانه با جعل برخی 
گفتمان ها به دنبال فروپاشی شورای عالی اصاح طلبان هستند. وی با انتقاد از 
برخی تعابیری که نسبت به لیست امید شورای شهر تهران صورت گرفت، گفت: 
مردم به احترام گفتمان اصاحات به تمامی 21 نفر لیست امید رای دادند چرا 
بــا برخی اظهارنظرها به مردم توهین می کنید و زمینه بی اعتمادی به گفتمان 

اصاحات را فراهم می کنید؟
یادآور می شود در کنار حمات تند برخی روزنامه ها و سایت های اصاح طلب 
به عارف، صادق زیباکام نیز اخیرا در مصاحبه ای گفته بود: فراکسیون امید یک 
بدن بی ســر بود با عرض معذرت، آقای دکتر عــارف علیرغم احترام زیادی که 

برای ایشان قائل هستم ولی از نظر اجرایی ایشان را آدم توانمندی نمی بینم.
وی پیش از این هم با بی عرضه خواندن عارف و فراکسیون امید گفته بود: 
آنها عرضه نداشــتند یک کمیسیون را بگیرند؛ عرضه نداشتند یک نطق قبل از 
دستور بگیرند؛ یک مشت آدم که اصا معلوم نیست چرا رفته اند مجلس؛ کسانی 

که ما این همه دویدیم تا بتوانند وارد مجلس شوند.
تعجب بنیاد آمریکایی

از سخنان صالحی
ســخنان نسنجیده و غلط رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران، تعجب 

اندیشکده آمریکایی را هم موجب شد.
بنیاد دفاع از دموکراسی نوشت: علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران گفته اســت اگر اتحادیه اروپا در برجام بماند اما آمریکا از آن 
خارج شــود، ایران از برجام خارج نخواهد شد. او توضیح نداده که در این 

صورت توافق عما چگونه توافقی خواهد بود؟
این اندیشکده می افزاید: سخنان صالحی در حالی است که کمال خرازی 
)وزیر خارجه اســبق ایران( گفته اســت »اگر آمریکا از برجام خارج شود، 
برجامی باقی نخواهد ماند و باید سیاست های قبلی خود را پیگیری کنیم«.

گفت: مگر دست اندرکاران جشــن 4 سالگی »دکتر سام« برای 
اجرای آن در استادیوم آزادی مجوز رسمی نگرفته بودند؟ پس چرا به 

آنها اجازه برگزاری نداده اند؟!
گفتم: علتش را دولت اعالم نکرده، ولی می توان حدس زد که 
علت لغو مجوز دکتر سالم هم مثل قراردادهای نفتی، مذاکرات 

هسته ای، سند 2030، امضایFATF و... محرمانه است!
گفت: پس تکلیف آنهمه شعار درباره آزادی بیان! و »پناه بردن به 
خدا از بستن دهان ها و شکستن قلم ها و اعام جایزه دادن به منتقدان 

و...« چه می شود؟!
گفتم: آن شعارها را با ناسزاهایی مثل بی سواد، بی شناسنامه، 
برو به جهنم، جیب بر، عقب افتاده، منفی باف، هوچی باز، بزدل، 

عصر حجری، انقالبی نفهم و ... تاخت زدند!
گفت: حــاال، اگر به منتقدان اجازه نفس کشــیدن و آزادی بیان 

نمی دهند، دیگر چرا فحش  می دهند و ناسزا می گویند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟!  شخصی از یک نفر کلی طلب داشت و 
یارو از پرداخت بدهی خود طفره می رفت، یک روز که طلبکار برای 
گرفتن طلبش مراجعه کرده بود، یارو طلبکار را به باد فحش و ناسزا 
گرفت. طلبکار بیچاره پرسید؛ حاال که طلبم را نمی دهی، دیگر 
چرا فحش می دهی؟! و یارو گفت؛ چون نمی خواهم ناجوانمردی 

کرده باشم و از در خانه من دست خالی برگردی!

سرویس سیاسی –
در حالی رئیس جمهور در دوره 
تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاســت جمهوری و همچنین در 
چهار سال گذشته همواره از ضرورت 
احترام به نظرات مخالف و منتقدین 
سخن گفته است این روزها فشار به 
منتقدین تشدید شده تا جایی که 
جشن ســاالنه برنامه »دکتر سام 
« که مجوز برگزاری آن در ســالن 
12هزار نفری آزادی صادر شده بود 
با اعمال نظر دولتی ها لغو و به سالن 
کوچکتر خانه کشتی )سالن شهدای 

هفتم تیر( منتقل شده است!
علی رغم آن که مجوز برگزاری 
جشن ساالنه طنز سیاسی »دکتر 
سام« صادر و حتی هزینه برگزاری 
این مراسم نیز پرداخت شده است 
اما دولت، مانع از اجرای این برنامه 
در ورزشــگاه 12 هزار نفری آزادی 
شده و گفته که این مراسم باید در 

جای کوچک تری برگزار شود!
محمدعلی صدری نیا، کارگردان 
طنز سیاسی »دکتر سام« در گفت 
وگو با کیهان این خبر را اعام کرده 
و افزوده است : مسئوالن دولتی، در 
دو ماه گذشته فشارهای زیادی برای 
جلوگیری از برگزاری این مراسم به 
ما اعمال کردند. به طوری که برای 
دادن مجوز، هر روز ما را بین مراکز 
مختلف پاسکاری می کردند تا اینکه 
در نهایت مجوز الزم صادر شــد. با 
این حال، روز گذشــته گروه های 
فنــی ما را به داخل محل برگزاری 
ایــن مراســم راه ندادنــد! عوامل 
اجرایی ما هم طی این مدت دنبال 
توضیح قانع کننده ای بودند اما همه 
مسئوالن، از شخص فرماندار تهران 
به باال تنها چیزی که می گویند این 
است که این مراسم در ورزشگاه 12 
هزار نفری آزادی نباید برگزار شود 
و در محل کوچک تری باید برگزار 
شود! این درحالی است که خود این 
آقایان برای برگزاری این مراسم در 
محــل مذکور به ما مجوز داده اند و 
تمام برنامه هــا را چک کرده اند. ما 
هم با سالن قرارداد بسته ایم و روند 
همه چیز به طور قانونی انجام شده 
و حتی هزینه برگزاری مراسم هم 

پرداخت شده است.
وی در پاســخ به این ســؤال 
که »فکــر می کنید دلیل مخالفت 
دولت چیســت؟« اظهار داشــت: 
دقیقا نمی دانم از چه چیزی هراس 
دارند؟ شاید از دیدن چهره 12 هزار 
دانشجوی بانشاط و انقابی هراس 
دارنــد. اما هیچ پاســخ درســتی 
نمی دهند. برخی از مســئوالن هم 
به طور درگوشــی به مــا گفته اند: 

»خیلی پیگیر نشــوید؛ از باال به ما 
فشار آورده اند که مراسم با حضور 

این جمعیت برگزار نشود«!
گفتنی است با فشار و اعمال نظر 
دولتی ها »جشن تولد 4 سالگی دکتر 
سام که قرار بود در سالن 12هزار 
نفری آزادی برگزار شــود ســاعت 
15 امروز در ســالن خانه کشــتی 
 )سالن شــهدای هفتم تیر( برگزار 

خواهد شد«
از ســوی دیگر سیدامیر سیاح 
تهیه کننده برنامه پایش در صفحه 
شخصی خود نوشته است : هیچوقت 
درکار رسانه اینطور احساس خفگی 
و شــرم نکرده بودم مالباخته های 
کاسپین، ثامن الحجج و افضل توس 
التماس می کنند دردشان را انعکاس 

دهم، نمی توانم.
از پناه بردن به خدا از بستن 

دهان منتقدین تا فشار 
بودجه ای بر رسانه ها!

پیش از این نیز کارشناســان و 
شــخصیت های سیاسی با  اشاره به 
فشــار بودجه ای دولــت به صدا و 
ســیما تصریح کرده بودند » دولت 
بــا اهــرم بودجه بر صدا و ســیما 
فشــار آورده و از این طریق جلوی 
انتقادات  و  انعکاس دردهای مردم 

کارشناسان را می گیرد.«
در این رابطه یکی از مجری های  
اخبــار 20:30 گفتــه بــود » اگر 
می بینید خبرها به این صورت شده 
بدانید حقوق ما دست دولته و اگه 
غیــر این عمل کنیم بودجه صدا و 
ســیما را نمی دهند و حقوق ما را 
قطع می کنند پس مجبوریم بگیم 

همه جا آرومه«!
ایــن همه در حالی اســت که 
رئیس جمهور پیش از این و چه در 
دوران تبلیغات انتخاباتی یازدهمین 
دوره ریاســت جمهوری در ســال 
1392 و چه در چهار سال گذشته 
همــواره بر آزادی بیان و احترام به 
منتقدین سخن گفته بود ، تنها به 
گوشه ای از جمات روحانی که در 
چهار ســال گذشته و پیش از آغاز 
دولــت دوازدهم بر زبــان رانده اند 

توجه کنید ؛ 
- دولت در برابر همه موافقان، 
حامیان، منتقدان و حتی مخالفان 
سر تکریم و تعظیم فرود می آورد. 
گرچه گروهی با زبان تکریم با دولت 
سخن نگویند، اما پاسخ ما به آنها با 
 ادب و احترام و کرامت خواهد بود 
و ما برای صلح، آشــتی و برادری 
کنار هم جمع شده ایم. )در مراسم 
»جشن انتظار و امید« در تاریخ 22 

خرداد 93(
- خدایــا بــه تو پنــاه می برم 

در  عجلــه  و  رای  اســتبداد  از 
تصمیم گیری و تقدم نفع شخصی 
و گروهی به منافع مردم. همچنین 
به تو پناه می برم از بســتن دهان 
منتقدان و رقیبان. )مراسم تنفیذ - 

تاریخ 12مرداد 1392(
- یکی از مشخصات این دولت 
این اســت که انتقاد پذیر اســت و 
هرکس با هر لحنی انتقاد کند، البته 
ما دلمان می خواهد لحن انتقاد کاما 
مودبانه و اخاقی باشــد و اعتراض 
حتمــا در چارچــوب قواعد بازی 
باشد، به هر حال دولت از این به بعد 
قدم های بلندتری خواهد برداشت و 
این قدم کوچک دولت خواهد بود. 
برخی ممکن است مخالف باشند و 
یا اعتراض کنند. حق آنهاســت که 
اعتراض کنند )دهم مهرماه 1392 

- جلسه هیئت دولت(
- دولت، دولتی مسئولیت پذیر 
و پاسخگو در برابر ملت و انتقادپذیر 
خواهد بود. دولت به انتقاد سازنده 
افتخار می کند. همه یادمان باشد، 
باید به فکر انتقاد باشیم. هیچ کس 
به فکر انتقام نباشد. همه ما تاش 
کنیم، نقد ســازنده، همان جمله 
النصیحه الئمه المسلمین. نصیحت 
یعنی دلســوزی و با اخاص سخن 
گفتــن و با گفتــار صحیح کمک 
کردن. نصیحت به معنای کمک از 
راه ســخن دلسوزانه است. همه ما 
باید نقد را بپذیریم. )مراســم سی 
و پنجمین سالگرد پیروزی انقاب 

اسامی(
- دولت باید گوش شنوایی  برای 
ســخنان، مطالبات و نقد و هدایت 
مردم داشته باشد. )نشست شورای 

اداری استان - 16 مرداد 1393(
- مــا منتــی نداریــم، نقد را 
می پذیریم و در واقع موظف هستیم 
که نقــد و نصیحــت را بپذیریم. 
)بیســت و دومیــن همایش ائمه 

جمعه - 19 شهریور 1392(
- همه تحمل هــا را باال ببریم. 
نقد،  اشــکال ندارد، اما همه به هم 
احترام بگذاریم تا این نقد ها سازنده 
و موجب تعالی کشــور شود. )17 

بهمن 1393(
- دولت از موعظه حسنه، نقد 
سازنده و نصیحت اسامی استقبال 
می کند و این موجب تقویت دولت 
اســت، چرا که دولت و کارگزاران 
مصون از  اشتباه نیستند و نصیحت 
دلســوزانه می توانــد از ادامه خطا 
جلوگیری کند. )بیســت و دومین 
همایش ائمه جمعه - 19 شهریور 

)1392
- این افتخار دولت اســت. در 
هیئت وزیران به مسئوالن گفته ام 

که نباید شــکایتی از طرف دولت 
نســبت به روزنامه و رسانه باشد. 
می بینیــد که امــروز انتقاد صریح 
می کننــد و ایــن حق آنهاســت. 
بیســتمین جشــنواره  )اختتامیه 

مطبوعات(
مانند دوره تبلیغات
با مردم رفتار کنید

این ها همه مواضعی اســت که 
از سوی رئیس جمهور در چهارساله 
اول دولت اظهار شده است، جالب 
آنکــه رئیس جمهــور در اولیــن 
کنفرانــس مطبوعاتی خود پس از 
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری خواستار آن شده بود که 
» همان طورکه در این یک هفته با 
مردم رفتار کردیم، در این چهار سال 

هم با آنها برخورد  کنیم.«
حال می تــوان از رئیس جمهور 
خواســتار شــد همان گونه که در 
دوره تبلیغات انتخاباتی و در چهار 
ســال گذشته از آن سخن گفته اند 
بــا مردم رفتار کننــد و انتقادها را 
با خشــونت چه از طریق تحقیر و 
تخریب شــخصیت منتقدین و چه 
از طریق فشار بودجه ای چنانچه در 
می شود  مشاهده  صدا وسیما   مورد 

ننوازند.

نماز جمعه تهــران به امامت 
خاتمی  ســیداحمد  آیــت اهلل 
اقامــه  تهــران  دانشــگاه   در 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ســتاد 
نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه 
این هفته از ساعت 11:40 در دانشگاه 

تهــران آغــاز می شــود و در ادامه با 
سخنرانی غامعلی افروز، استاد دانشگاه 
تهران با موضوع »هم اندیشی والدین و 
معلمان برای شکوفایی دانش آموزان« 
همراه خواهد بود. آیت اهلل سید احمد 
خاتمی نیــز به ایراد خطبه ها خواهند 

پرداخت.

اقامه نماز جمعه تهران به امامت آیت اهلل خاتمی

نماینده قطر در اتحادیه عرب 
در نشست اخیر این سازمان با 
نماینده عربســتان دچار تنش 

لفظی شد.
سلطان بن سعدالمریخی، وزیر 
مشاور دولت قطر در امور خارجه روز 
سه شنبه در نشست وزیران خارجه 
اتحادیــه عــرب در قاهــره مصر با 

نماینده عربستان بر سر ایران دچار 
درگیری لفظی شد.

به گزارش  باشــگاه خبرنگاران 
جــوان، در این نشســت،  دیپلمات 
قطری که کشورش از سوی عربستان 
به ارتباط با ایران متهم شده است، 
بــا صدای بلند خطــاب به نماینده 
عربستان گفت: به خدا قسم، ایران 

کشور شــرافتمندی است و هرگز 
ما را مجبور به بازگشــایی یا بستن 
ســفارتمان در اینجا و آنجا نکرده 

است.
وی ادامــه داد: مــا بــه خاطر 
کارهایی که از شما دیدیم دوباره به 
سمت ایران بازگشتیم. حتی حیوانات 

هم از شر شما در امان نیستند!

درگیری لفظی دوحه و ریاض بر سر ایران

دیپلمات قطری: به خدا قسم 
ایران کشور شرافتمندی است 

خارجه  وزارت  ســخنگوی 
آمریکا مدعی شد، ایران به روح 
برجام پایبند نیســت و آمریکا 
سیاســت هایش را در قبال این 

کشور بازنگری می کند.
»هثر نوئرت« ســخنگوی وزارت 
خارجــه آمریکا ســاعات پایانی روز 
سه شــنبه بازهم ادعا کــرد ایران به 
روح برجام پایبند نیست.نوئرت طی 
نشســت خبری روزانه در پاســخ به 
ســوالی درباره اینکــه دولت آمریکا 
قصد دارد ایران را غیرمتعهد به توافق 
هسته ای اعام کند، گفت این گزارش 

 محرمانه است و هنوز جزئیاتی از آن 
منتشر نشده است.

وی همچنیــن افــزود که دولت 
آمریکا به بازنگری سیاست درباره ایران 
ادامه داده و در زمــان این بازنگری، 
تــاش می کند ایــران را مســئول 
»اقدامات شرورانه و ثبات زدایی« که 
در مناطق مختلفــی از جهان انجام 

می دهد، قرار دهند.
آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
تاکید کرد کــه از آژانس بین المللی 
انرژی اتمی می خواهند به بازرسی ها 
روی برنامه هسته ای ایران ادامه دهند 

و مطمئن شوند ایران به تعهداتش در 
برجام پایبند اســت.نوئرت در پاسخ 
به سوالی حول اینکه علی رغم اذعان 
»یوکیا آمانو« بــه پایبندی ایران به 
برجام، بازهم آمریــکا اصرار دارد که 
تهــران به الزاماتش متعهد نیســت، 
گفت کاخ سفید ایران را به روح برجام 

پایبند نمی داند.
به گزارش فارس، وی ادامه داد که 
دولت آمریکا تمام تاش خود را انجام 
می دهد تا ایران به ساح هسته ای دست 
 پیدا نکند و به تعهداتش تحت برجام، 

پایبند باشد.

ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

ایران به روح برجام پایبند نیست

»آزادی« را از»دكتر سالم« دریغ كردند!


