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* وقتی ترامپ جنگ طلب در آمریکا روی کارآمد بعضی از مسئولین 
غرب گرا و مرعوب در داخل تا توانســتند در جامعه خوف و ترس 
پمپاژ کردند و برای جلوگیری از جنگ پیشنهاد مذاکره با شیطان 
بزرگ را دادند ولی امــام آینده نگر جامعه فرمودند جنگ نخواهد 
شد و مذاکره هم نمی کنیم. دیدیم که جنگی اتفاق نیفتاد و ترامپ 

هم به زباله دانی تاریخ انداخته شد.
نیک نام

* بــه دولتمردان عراق عرض می کنم تا زمانی که تروریســت های 
آمریکایی و ســفارت و جاسوس خانه عریض و طویل شیطان بزرگ 

و آل سعود در عراق باز است عراق روی امنیت را نخواهد دید.
0919---2470
* دســت پلید شــیطان بزرگ و اذنابش همزمان با روی کارآمدن 

»بایدن« به خون مردم عراق آغشته شد.
0902---2270

* برخــی کاســبان مذاکره بــا غــرب از روی کارآمــدن بایدن 
پشــتک می زنند و همه مشــکالت ما با آمریکا را زیر سر شخص 
ترامــپ احمق می دانند! گویــا نمی دانند کــه او بازیگری بود که 
 کارگردانانــش همان هایی هســتند کــه االن بایــدن را هدایت 

می کنند؟!
0990---2914

* آقــای رئیس جمهور وعده گالبی به مردم دادند ولی شــلغم هم 
گیر ملت نیامد. ما امیدمان به مجلس و نمایندگان انقالبی اســت 
 که در عمل گام های اساســی برای گره گشــایی از مشکالت مردم 

بردارند.
علیمردانی
* آیا وطن فروشی برخی از اصالح طلبان از این باالتر که در عملی 
نشدن اینستکس، موضوع هماهنگی کشورهای اروپایی با آمریکا را 
رها کرده و اصول گرایان داخل کشور را که بیرون از قدرت و دولت 

هستند مقصر جلوه بدهند؟
0916---6043
* آن کسانی که از بکار بردن ادبیات تند توسط یک نفر در خطاب 
غیرمســتقیم به ریاست محترم جمهوری در یک برنامه تلویزیونی 
ناراحت و برآشــفته شــده اند چرا وقتی آقای روحانی در گذشته 
همین خطای فاحش را مرتکب شــدند و چنین جسارتی را درباره 
 آتش زدن برجام کرد ســاکت بودند و پیگیر رســیدگی به موضوع

نشدند؟
0916---0475
* مدیرانی که حقوق نجومی 60 میلیونی می گیرند شرکت هایشان 
نه تنها ســودی ندارد بلکه خســارت هم به بار می آورند. ای کاش 
بودجه زبان بسته، زبان باز می کرد و قصه این هفت سالی را که بر 

آن گذشت بیان می کرد!
0911---0049
* سخنان قبل از دستور هفته گذشته مجلس را در جهت حمایت 
از حقوق کارمندان و کارگران باید با طال نوشــت ولی متأسفانه در 

دولت که باید اقدامی بکنند گوش شنوایی وجود ندارد.
0913---1840

* این که همزمان با افتتاح بزرگ ترین پاالیشگاه گاز به نام بیدبلند 
بهبهان شاهد صف خرید گاز کپسولی در همین شهر بهبهان باشیم، 

نشان می دهد مدیریت کنونی چه قدر ناکارآمد است.
0936---5568
* ایــن آمار دادن هــای آقای رئیس جمهور بــرای ملت آب و نان 
نمی شود. آمارهای ایشان در زندگی مردم دیده نمی شود. خودشان 

را خسته نکنند.
0912---8455
* به برکت این دولت مسئولین و قشر مرفه جامعه به زندگی اشرافی 
خودشان مشغول هستند در حالی که قشر متوسط به پایین جامعه 
که شامل کارمندان، کارگران و کشاورزان می شود در تأمین نیازهای 

اولیه زندگی خود مانده اند.
0916---0685
* در ایــن ماه های پایانی دوره دولت آقای روحانی مد شــده که 
هرکدام از دولتمردان وقتی جلوی دوربین تلویزیون قرار می گیرند 
فخرفروشی کرده و می گویند اگر من نبودم مردم سرنوشت بدتری 
پیــدا می کردنــد. این نوع صحبت کردن با مــردم واقعا توهین به 

شعور ملت است.
بیگ زاده

* آنچه از بنده برآمد این بود که در ایام فاطمیه از خداوند درخواست 
کردم زمان باقی مانده از عمر این دولت پرخسارت هرچه زودتر به 

پایان برسد و ملت و کشور نجات پیدا کنند.
0915---0348
* مســئولین شرکت گاز اظهار داشــته اند گاز مصرفی مشترکین 
کم مصرف مشــمول بخشودگی شده و رایگان حساب می شود پس 
چگونه است که برای یک ماه مصرف گاز منزل بنده با یک بخاری 
و آبگرمکــن 23 هزار تومان پول گاز آمده اســت؟ آیا صرفه جویی 

از این بهتر؟
0917---2747
* با توجه به اســتفاده ســالح در برخی از مناطق در عروسی ها و 
احتمال خطا و اشتباه، الزم است نیروی انتظامی نسبت به جمع آوری 

تمامی سالح هایی که در دست مردم است با قاطعیت رفتار کند.
0914---5030

* دولت و مجلس ســایت های خریــد و فروش اینترنتی و گارانتی 
کاال را ســاماندهی و مدیریــت کننــد تا مردم بــا خیال راحت و 
 اطمینان باال در این امور وارد شــوند و کسی در این زمینه متضرر 

نگردد.
0916---0685
* یک ســال تمــام از ثبت نام بنــده برای کارت ملی هوشــمند 
می گذرد. با این وصف از تحویل خبری نیســت. وزیر محترم کشور 

چه توجیهی دارد؟
0935---0701
* فروشــگاه زنجیره ای ]...[ چند روز است مرتب پیام می دهد که 
مــرغ و گوشــت و ماهی را با 60 درصد تخفیف می فروشــد! مگر 
چقــدر درآمــد دارند و یا چقدر قیمت ها غیرواقعی اســت که 60 
 درصد تخفیف می دهند؟ الزم اســت دستگاه های نظارتی بررسی 

کنند.
0220---0935 و 6960---0936
* مدیر قبلی رجا، نمازخانه راه آهن تهران )در سالن انتظار پس از 
تاییــد بلیط ها( را کوچک کرد. و به جای آن غرفه هایی برای اجاره 
گرفتــن را ایجاد کرد! رئیــس فعلی نیز کال نمازخانه را حذف کرد 
و مــردم )پیر و جوان( را با بار اثاثیه راهی مســجدی در آن طرف 

ایستگاه می کند!
0912---8853

آفتاب یزد: اصالح طلبان 
در دولت روحانی کاسبی کرده اند

روزنامه اصالح طلب آفتاب یزد می گوید؛ حق با رئیس دفتر رئیس جمهور است که 
گفته اصالح طلبان باید ممنون روحانی باشند. 

مدیر مســئول این روزنامه در ســرمقاله ای نوشــت: محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهور طی 8 سال گذشته سخن غیردقیق زیاد گفته اما بخشی از سخنان وی 
که در واکنش به اظهارات صادق خرازی بود تقریبا درست است. نیازی به پرداختن به 
سخنان خرازی نیست؛ به هرحال بخش اعظم جریان اصالحات با توجه به کارنامه پر 
غلط دولت حسن روحانی تالش دارند به جامعه القاء نمایند ارتباطی با دولت او ندارند.

جامعه، اصالح طلبان را باعث و بانی روی کار آمدن حســن روحانی می دانند و در 
عالم واقع نیز چنین است. گردانندگان ستادهای انتخاباتی روحانی در سال های 92 و 
96 چه کســانی بودند و کدام فعالین رسانه  ای بازوی پروپاگاندای این ستادها بودند؟ 
اصالح طلبان در این دولت نقش پررنگی داشــتند و دارند. غیرممکن است این جریان 

بتواند دولت روحانی را سه طالقه کرده و به کناری نهد!!
به هر حال یک بخش از ســخنان محمود واعظی قابل اعتنا بود. او گفته اســت: 
»آنها )اصالح طلبان( با نگاهی به گذشته ببینند قبل از این دولت چه شرایطی داشتند 
و فعالیت هــای آنهــا در چه حدی بود. این دولت همفکران آنها را در اســتانداری ها و 
سمت معاونت وزیر به کار گرفت و امروز به جای تشکر، طلبکار هم شدند و حرف های 
بی ربط می زنند و االن که زمان انتخابات شــده در پی یک ســری حرف های بی پایه و 

اساس هستند.«
به هر حال یار غار حسن روحانی قصد داشته هم منتی بر سر اصالح طلبان بگذارد و 
هم به جامعه بگوید این جریان نیز در چگونگی خروجی این دولت نقش داشته و آن طور 
که خودشان می گویند نیست؛ یعنی کنار گود نیستند بلکه داخل گود و اتفاقا پست و 
مقام های مهمی هم داشته اند. به نظر نگارنده سخن واعظی نزدیک به صواب است. اگر 
در ایران شــفافیت وجود داشت و نهادهای مختلف پشت شیشه ها و در برابر دید گان 
مردم بودند، می شد آمار دقیقی استخراج کرد که چقدر از پست ها در این دولت از آن 
اصالح طلبان بوده و چقدر به صورت کلی این جریان از حضور دولت روحانی منتفع شده 
است. به صورت تحلیلی باید اذعان کرد که فعالین جریان اصالحات طی 8 سال گذشته 
در جای جای دولت حضور پر رنگ داشتند و اتفاقا تصمیم گیر و تصمیم ساز نیز بوده اند.

بیایید منصف باشیم شاید برخی این ادعا را نقض کنند اما غیرقابل انکار است که 
در دو دولت روحانی، به اندازه قابل اعتنایی فعالین سیاسی اصالح طلب منافع سیاسی 
و اقتصادی داشــته اند و دارند. حتی بازوهای رســانه ای اصالح طلبان نیز که در ستاد 
رئیس جمهور حضور داشتند از این موضوع جدا نیستند و آنان نیز مثل فعالین سیاسی 

این جناح بهره کافی و وافی برده اند و می برند.
برخی از فعاالن سیاسی جریان اصالح طلب نیز که به دلیل برخی محدودیت های 
قضائی و حقوقی نتوانسته اند به صورت رسمی وارد دولت شوند به صورت غیررسمی و 

اصطالحا پروژه ای به هدف های سیاسی و اقتصادی خود رسیده اند.
اینکه این روزها برخی زمزمه ها شنیده می شود مبنی بر اینکه حتی اصالح طلبان 
حاضر هستند در صورت لزوم از علی الریجانی حمایت کنند صرفا به این جهت است که 
میز و صندلی و ایضا حق مشاوره ها و پروژه ها قطع نشود. متاسفانه باید اذعان نمود جریان 
اصالحات گروگان مطامع برخی فعالین این جریان است. آنان که به نام اصالح طلبی در 
حال کاسبی هستند و این روزها دلواپس اتمام این کاسبی هستند. ای کاش آن دسته 
از اصالح طلبان واقعی که این موضوعات را لمس کرده اند وارد میدان می شدند و فکری 

به حال تتمه آبروی این جریان می نمودند.
ادعای طرفداری از سیاست خارجی را

باور کنیم یا خروج از حاکمیت را؟!
روزنامه اصالح طلب می گوید وزیر خارجه چون مجری اســت و نه سیاســتگذار، 

بنابراین نباید به او اعتراض کرد.
اعتماد ضمن گفت وگو با محمدجواد ظریف، در سرمقاله خود به قلم عباس عبدی 
نوشــت: وزیر خارجه نماینده حکومت و کشور و نه فقط دولت در تعامل با کشورهای 
دیگر است، به همین علت این اشتباه فاحشی است که گمان شود سیاست خارجی را 
وزیر خارجه تعیین می کند. سیاست خارجی راحکومت تعیین می کند و نه وزیر خارجه. 

وزیر خارجه در درجه اول مجری این سیاست است.
در واقع می توان گفت مثل جنگ است که اصل سیاست جنگی به عهده رهبران 
سیاسی اســت، نظامیان فقط مسئول اجرا و انجام عملیات جنگی هستند. اگر نقد و 
اعتراضی به آنان می شــود درباره اصل جنگ یا صلح نیست، بلکه درباره تاکتیک های 
جنگی و نیز ارایه اطالعات و تحلیل های بهنگام است. این گزاره های بدیهی به عللی از 
جمله رقابت های سیاســی زیان بار، در ایران نادیده گرفته شده است. وزیر خارجه باید 
بیشترین حمایت را در داخل داشته باشد، در حالی که مشاهده می کنیم، بدترین حمالت 
از جانب بخشی از ساختار سیاسی علیه او صورت می گیرد. حمالتی که عموما ربطی 
به انجام اختیارات او نداشــته است. اگر وزیر خارجه وظایف خود را در اجرای سیاست 
خارجی درست انجام نداده باشد، به طور طبیعی باید مراجع باالدستی او علیه او اقدام 
کنند، ولی اگر به کالن و راهبرد سیاست خارجی کشور اعتراض وجود دارد آن را نباید 
متوجه وزیر خارجه کرد. باید افراد و نهادهای دیگر را مخاطب قرار داد. از گفت وگوی 
روزنامه با وزیر خارجه می توان دریافت که کارشکنی داخلی علیه سیاست خارجی کشور 
بسیار زیاد بوده است. متاسفانه این کارشکنی ها از طریق عوامل مرتبط با قدرت داخلی 
انجام شده است. ولی درباره انجام وظایف وزارت امور خارجه این کارشکنی ها باید جرم 
محسوب شود، زیرا همان طور که در گفت وگو هم آمده، هزینه بسیار زیادی را بر جامعه 

و مردم ایران تحمیل کرده است.
متاسفانه مخالفان سیاست خارجی کشور چون نمی خواهند به اصل راهبرد سیاست 
خارجی بپردازند، آن را متوجه وزیر خارجه کرده و سپس به او حمله می کنند. این عدم 
شفافیت موجب می شود که وزیر خارجه نیز اعالم کند که از خودش و موقعیت داخلی اش 

هزینه می کند، بلکه مشکالت ایران در روابط خارجی کمتر شود.
در نقد این نوشته گفتنی است نویسنده در حالی پشت »سیاست خارجی کشور« 
پنهان می شــود و مخالفان آن را تخطئه می کنند، که خود قبال با ژســت »خروج از 
حاکمیت« و »دعوت به استعفای دولت« )مشابه کاری که بعثی ها در عراق و فاالنژیست ها 

در لبنان کردند(، هویت خود را بر مال کرده است.
اما فارغ از هویت نویسنده، باید از روزنامه اعتماد پرسید آقای ظریف و تیمش کجا 
سیاست خارج نظام را اجرا کردند، وقتی در مذاکرات برجامی، اعتماد به آمریکا و امضای 
دولتمردان آنها را ترویج می کردند؟ مگر معاون ظریف نگفت امضای کری تضمین است 
و مگر مرحوم هاشــمی از قول آقای ظریف اعالم نکرد که وزیر خارجه آمریکا به وزیر 
خارجه ما قول داده که لغو نشــدن تحریم ها پس از برجام را جبران کند؟ این اعتماد 

بالوجه چه نسبتی با سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران داشت؟
اگر وزارت خارجه، سیاست ها و راهبردهای کالن نظام را مراعات می کرد، ضرورتی 
نداشــت نظام )رهبری، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسالمی( 28 شرط 
برای اجرای مشروط برجام ابالغ کنند. اما متأسفانه وزارت خارجه همچنان که در خود 
مذاکرات، خط قرمزهای منافع ملی را رعایت نکرده و توافقی نامتوازن )نقد- نسیه( را 
پخت و پز کرده بود، پس از اجرای نامتوازن توافق هم تا به امروز، آن 28 شرط را مراعات 
نکرده است. مغالطه گل درشت آقای »خروج از حاکمیت« این است که غلط کاری ها و 
ندانم کاری و انحرافات وزارت خارجه را پای نظام می نویسد و آن گاه منتقدان را مخالف 

سیاست خارجی نظام جا می زند! 
اغلب اعضای تیم بایدن

طرفدار مداخله جویی نامبارک هستند
یک نشــریه آمریکایی با بررســی تیم سیاست خارجی بایدن تأکید کرد این تیم 

تغییری در سیاست خارجی آمریکا ایجاد نمی کند.
نشنال اینترست نوشت: آنهایی که امیدوارند ریاست جمهوری جو بایدن با تفکر 
جدیدی درباره سیاست خارجی و پذیرش بیشتر مفهوم خویشتنداری همراه باشد، خیلی 
زود ناامید خواهند شد. بیشتر گزینه های رئیس جمهوری منتخب برای سمت های اصلی 
دفاعی و سیاست خارجی، افراد دولت اول باراک اوباما هستند. انتخاب مجدد آنها توسط 
دولت جدید نشان می دهد که این جناح از حزب دموکرات تصور می کند سیاست خارجی 
تا پیش از آنکه دونالد ترامپ »انزوا طلب« موقعیت آمریکا را در جهان برهم بزند، هیچ 
مشــکلی نداشته است. بدین ترتیب، هدف غایی این گروه احتماالً بازگشت شرایط به 

پیش از دولت ترامپ خواهد بود.
اما واقعیت این است که وقتی اوباما کاخ سفید را ترک کرد، همه چیز در رابطه با 
سیاست خارجی ایاالت متحده خوب و خوشایند نبود و با وضعیت مناسب فاصله زیادی 
داشت. دولت اوباما نه یک مداخله نظامی، که سه مداخله فاجعه بار را در لیبی، سوریه و 
یمن آغاز و سرتاسر خاورمیانه را بیش از هر زمان دیگری دچار هرج و مرج کرده بود. 
اوباما و اعضای دولت او همچنین با حمایت از سرنگونی ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهوری 
منتخب و طرفدار روسیه در اوکراین، به روابط واشنگتن و مسکو آسیب شدیدی وارد 

آوردند. بسیاری از افراد مورد نظر بایدن از طرفداران این ماجراجویی نامیمون بودند.
بایدن شخصاً درباره مأموریت ها در جهان اسالم بسیار محتاط بود. او از مخالفان 
سرسخت تصمیم به سرنگونی معمر قذافی در لیبی به شمار می رفت و اوضاع غم انگیز 
بعدی در آن کشــور، نشــان داد که حق با او بوده است. بایدن همچنین درباره سلطه 
عناصر تندروی اسالم گرا بر شورش علیه دولت بشار اسد نگرانی داشت. زمان ثابت کرد 
که بایدن حق داشت و آمریکا و متحدانش در پشتیبانی از شورشی های سوری مرتکب 
اشتباه شدند. بن رادز، معاون مشاور امنیت ملی اوباما، نیز در جایی گفته که بایدن »تنها 
مقام ارشد در دولت اوباما« بود که به طور مداوم با اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان 
مخالفت می کرد. اما بایدن در رابطه با سیاست ایاالت متحده در قبال اوکراین و روسیه 
از چنین حس غریزی ارزشمندی برخوردار نبود. در حقیقت،  همانطور که اسناد فاش 
شده نشان دادند، بایدن از فرد تعیین شده برای جانشینی در کی یف حمایت می کرد.

در حالی که به نظر می رســد بایدن درباره سیاست خارجی دیدگاه های متفاوتی 
دارد، اما نظرات افراد مورد نظر او برای سمت های مهم نگران کننده به نظر می رسد. تونی 
بلینکن، گزینه بایدن برای وزیر امور خارجه، از رویکرد فعال نظامی در لیبی و ســوریه 
طرفداری کرده است. در رابطه با سوریه، ترجیح بلینکن سیاست مسلح کردن شورشی ها 
بود. جیک سالیوان، گزینه بایدن برای مشاور امنیت ملی و آوریل هاینز، نامزد مدیریت 
اطالعات ملی، هم به حمایت از جنگ ها برای تغییر نظام و دیگر موضع گیری های مشکوک 
شهرت دارند. ژنرال بازنشسته لوید آستین، گزینه بایدن برای وزیر دفاع، تقریباً هرگز با 
مداخالت ایاالت متحده در خاورمیانه مخالفت نکرده و حتی بدتر اینکه از اعضای هیئت 
مدیره شرکت ریتون است؛ یکی از شرکت هایی که بیشترین سود را از حضور نظامی 

سنگین آمریکا در منطقه می برد.
با توجه به گروهی که بایدن گردهم آورده، تصور محدود شدن فعالیت های ایاالت 
متحده در خاورمیانه بعید است. چشم انداز تفکر جدید در رابطه با سایر موضوعات سیاست 

خارجی هم چندان بهتر نیست. اعضای گروه همگی با حفظ یا حتی تشدید سیاست 
سختگیرانه در قبال روسیه موافق به نظر می رسند. بلینکن در مصاحبه ای به تاریخ 25 
نوامبر گفت: »رئیس جمهوری بایدن با اقدامات تهاجمی آقای پوتین مقابله خواهد کرد 
و آنها را تحمل نمی کند. ناتو را نابود نخواهد کرد، بلکه قدرت بازدارندگی آن را تقویت 
می کند... و برای کشورهایی مانند اوکراین، گرجستان، بالکان غربی کمک جدی امنیتی 
در نظر خواهد گرفت.« در اظهارات بلینکن حتی کوچک ترین نشانه ای از انعطاف پذیری 
وجود نداشت. به طور مشابه، تفکر گروه گردهم آمده توسط بایدن درباره اروپا نیز همان 
تفکرات قدیمی است. کاتلین هیکس، گزینه بایدن برای معاون وزیر دفاع، حتی با برنامه 
ترامپ برای خارج کردن حدود 12 هزار سرباز آمریکایی از آلمان مخالفت کرده و این 
در حالی است که قرار بوده نیمی از این نیروها به سادگی به سایر کشورهای سازمان 

پیمان آتالنتیک شمالی اعزام شوند.
ساخت پاالیشگاه کثافت کاری است

اما صادرات فرآورده های آن، افتخار؟!
وزیر نفت درحالی صادرات »فرآورده های نفتی« را یک دستاورد می داند و مصادره 

به مطلوب می کند، که چند ماه قبل، پاالیشگاه سازی را کثافت کاری دانست.
روزنامه جوان درباره اظهارات بیژن زنگنه نوشــت: وزیر نفت برای دستاوردسازی 
غیــرارادی که اصــوال ارتباطی به تفکر حاکم بر وزارت نفت نــدارد، افزایش صادرات 
فرآورده های نفتی را مایه فخر و مباهات این وزارتخانه دانسته و گفته است:  »در سال های 
اخیر مشکل سرمایه گذاری داشتیم؛ دشمن ما به دنبال نابودی مان بود، اما ما در همین 

دوران باالترین رکورد صادرات فرآورده نفتی را داشتیم.«
او درست می گوید؛ یکی از مهم ترین بخش هایی که توانسته صادرات را از محدودیت 
نجات دهد، تجارت فرآورده های نفتی ایران است، اما پرسش مهم اینجاست که چنین 
دستاوردی آیا ارتباطی به وزیر نفت دارد؟ برای پاسخ به این پرسش بهتر است نگاهی 

به اظهارات چند ماه پیش بیژن نامدار زنگنه داشته باشیم.
 وی در اظهاراتی عجیب و متناقض با اســناد باالدستی کشور، پاالیشگاه سازی را 
کثافت کاری دانسته و از اینکه در طول 15 سال وزارت خود بر نفت، هیچ پاالیشگاهی 
نساخته به خود بالید. او در همه این مدت، نه تنها هیچ پروژه پاالیشی را به سرانجام 
نرساند، بلکه با ابطال مجوزهای خوراک برخی شرکت های پاالیشی به روند خام فروشی 
دامن زد؛ البته وزارت نفت معتقد است، زنگنه دشمن پاالیشگاه سازی نیست که اگر بود، در 
زمان مدیریت دوم او در نفت، جمهوری اسالمی ایران به صادرکننده بنزین تبدیل نمی شد.

بارها به این توهم پاســخ داده شــده که چنین موفقیتی اصوال هیچ ارتباطی به 
مانیفیســت وزیر نفت ندارد، چرا که او رســما طرز تفکر خود را ســر مسئله ساخت 
پاالیشــگاه ابراز داشته است. تبدیل ایران به صادرکننده بنزین و فرآورده های نفتی به 
دلیل پروژه های بهینه سازی و افزایش ظرفیتی است که در دولت گذشته کلید خورد 
و اجرایی شد. یکی از عوامل دیگر این مهم نیز به تکمیل پاالیشگاه ستاره خلیج  فارس 
مربوط می شود که به استناد اعتراف زنگنه با پیشرفت حدود 70 درصدی تحویل دولت 
یازدهم شد و این دولت، مجبور به تکمیل آن شد، وگرنه به سرنوشت سایر پروژه های 
دیگر نفتی مبتال می شد و کامال مسکوت می ماند. اگر امروز جمهوری اسالمی ایران به 
صادرکننده فرآورده های نفتی تغییر چهره داده، به دلیل پروژه هایی است که در دورانی 
جز دوره زنگنه تصویب و اجرایی و اغلب تکمیل شده است، ولی از آنجا که تفکر امروز 
وزارت نفت، چیزی جز عقب ماندگی در حوزه پاالیش نداشته و ندارد، طبیعی است از 

دستاوردی مایه بگذارد که با آن بیگانه است.
بی توجهی ژنرال به پاالیشگاه سازی یکی از مهم ترین عوامل موفقیت تحریم ها در 
کاهش شدید صادرات نفت ایران بوده است. روزهایی که به وزیر نفت گفته می شد صنعت 
پاالیشــی را برای کور کردن تحریم های احتمالی توسعه دهد، ولی تصمیم مقام عالی 
وزارت همانی بود که آمریکا آن را می پسندید. ایجاد وابستگی شدید به صادرات نفت خام، 
محصول تفکری است که معتقد است برای در امان ماندن از تحریم ها، باید ابتدا مشکالت 

سیاسی و بین المللی با کدخدا برطرف شده تا همه چیز در شرایط عادی قرار گیرد.
تجارت 20 میلیارد دالری

با عراق کاماًل در دسترس است
تجارت 20 میلیارد دالری میان ایران و عراق، کاماًل امکانپذیر است.

این خبر را روزنامه آرمان از قول عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق منتشر 
کرد و افزود: واقعیت امر این است که ظرفیت تجارت 20 میلیارد دالری در روابط ایران و 
عراق وجود دارد. به خصوص با توجه به اینکه ما تصمیم گرفتیم از محل منابع مختلف، 
همچون گاز و برق، بتوانیم آنها را به عراق بفروشیم و تجار عراقي با خرید آنها، کاال به 
ایران تحویل دهند و این واردات و صادرات مي تواند براي ما بسیار مفید باشد. این در 
حالي است که ما ظرفیت 10 میلیارد دالري داریم و رسیدن به 20 میلیارد دالر بسیار 
ناچیز اســت و دور از دسترس نیست و امکان پذیر خواهد بود. به نظر مي آید ما به آن 

خواهیم رسید، گرچه این مهم الزامات و ابزاري را نیاز دارد.
به واقع تحریم ها مسئله تازه اي نیست و در روابط ما با خیلي از کشورها این یک 
معضل اساسي به شمار مي رود. به عبارت دقیق تر در گذشته هم تحریم بودیم و عراق 
هم از این قاعده مستثني نیست و مي توان با یک برنامه ریزي مشخص به نفع اقتصاد 
کشــور گام برداشت. افزون بر این ما در بسیاری از کاالها مشکل نداریم و مي توانیم با 

عراق مبادالت تجاري داشته باشیم.
در حال حاضر بحث واردات کاالهاي کشاورزي از عراق مطرح شده است. به عنوان 
مثال این کشــور »جو« مازاد دارد و موضوع تبادالت کاالهاي کشاورزي به طور دقیق 
بحث واردات را شامل مي شود. به هرجهت ما برخي اقالم غذایي وارداتي داریم و عراقي ها 

درخصوص تامین بخش هاي مهمي از این محصوالت اعالم آمادگي کرده اند.

روابط ایران با حوزه عربی  نیازمند تحول است و ظرفیت هایی وجود 
دارد که این تحول را ممکن می کند. اگر در میان کشــورهای عربی، 
دولت های سعودی، مصر، امارات و بحرین بر عدم حضور ایران در حوزه 
عربی تأکید دارند، کشورهایی هم هستند که بر بهبود روابط حوزه عربی 
با ایران اصرار می کنند. در میان کشورهای عربی، دسته سومی هم وجود 
دارند که نسبت به برقراری یا توسعه روابط با ایران عالقه مند هستند اما 
دسته بندی کشورهای عربی به مخالف و موافق ایران، آنان را در شرایط 
انتظار قرار  داده است. از سوی دیگر اگر به صفحه منطقه  عربی در غرب 
آسیا و در شمال آفریقا نگاه بیندازیم، درمی یابیم که هیچ دلیل روشنی بر 
خصومت بین کشورهای عربی و ایران وجود ندارد. در این میان مهندسی 
نوعی از دیپلماسی از سوی ایران می تواند شرایط موجود میان ایران و 

حوزه عربی را دگرگون کند. در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد: 
1- منطق سیاسی حکم می کند کشورهای یک منطقه و پیروان یک 
دین به صورت قطعی به هم همبسته  باشند و شکاف و نقار میان آنان، 
عارضی اســت و نوعاً به عامل خارجی مربوط می شود. در منطقه غرب 
آسیا و شمال آفریقا، حوادث آن همه اعضا را تحت تأثیر قرار می دهد؛ 
خواه این حوادث و رخدادهای سازنده و ایجابی و خواه مخرب و سلبی 
باشند. ما در سال های اخیر مشاهده کردیم که پدیده گروه های تکفیری 
که ساخته و پرداخته سازمان های اطالعاتی بودند و فقط رنگ دینی و 
مذهبی داشتند، همه کشورهای اسالمی را تحت تأثیر قرار  دادند. در 
ایــن میان فقط بعضی از دولت ها که هدف گذاری گروه های تکفیری از 
ســوی سازمان های اطالعاتی غربی را به نفع خود ارزیابی می کردند تا 
مدتی با این موج همراهی کردند. آنان گمان می کردند موج تکفیر فقط 
کشورهای رقیب آنان را آسیب می زند و یا گمان می کردند می توانند از 
آن برای تغییر روند منطقه بهره مند شوند. اما اکثر همین دسته از دولت ها 
هم به زودی دریافتند که این موج موقعیت همه کشورهای اسالمی را 
تضعیف می کند و فقط به نفع دشمنان مشترک آنان - رژیم صهیونیستی 
و... - است. از این رو بود که این دولت ها هم سعی کردند حساب خود را 
از گروه های تکفیری جدا کنند. نمونه دیگر اقدام آمریکا در حمله نظامی 
به دو کشور مسلمان -افغانستان و عراق- و تهدید چند کشور اسالمی 
دیگر بود که به ضرر همه کشــورهای اسالمی بود و البته در این بین 
بعضی از کشورهای عربی - شامل سعودی- به گمان اینکه این جنگ ها 
روند منطقه را به نفع آنان تغییر می دهد با آنها همراهی کردند. اما زمان 
زیادی نگذشت که آنان نیز به صف مخالفان این دو جنگ پیوستند و 
متوجه این واقعیت که این جنگ ها به »ضرر همه« است، شدند. منطقه 
ما در این ســه دهه از این ماجراها بسیار به خود دیده است و از این رو 

به نوعی عقالنیت سیاسی رسیده است. 
در طول دهه های اخیر تالش زیادی صورت گرفته اســت تا نوعی 
اسالم هراسی، شیعه هراسی، مقاومت هراسی، ایران هراسی و سپاه هراسی، 
جای هراس از برنامه های مخرب آمریکا و رژیم صهیونیستی را بگیرد. این 
موج ها با شدت تمام به راه افتادند تا کشورهای این منطقه اسالمی را به 
یک جبهه بندی در مقابل هم برسانند و نیروی مسلمانان را تحلیل ببرند. 
این موج ها اگرچه تا حدودی موفق هم شدند و حتی به جنگ هایی هم 
میان مسلمانان انجامیدند اما کشورهای اسالمی به مرور از این موج ها 

فاصله گرفتند و امروز اثر این امواج تا حد زیادی از بین رفته است. 
2- جمهوری اسالمی ایران در این سال ها سیاست خردمندانه ای را 
در پیش گرفته است. صبوری ایران در برابر اعوجاج های منطقه ای و عفو 
برادرانه اقداماتی که بعضی از دولت های منطقه علیه ایران به راه  انداختند 
و نثار کمک های ویژه به آن دسته از کشورهای منطقه که گرفتار بلیه های 
امنیتی شده بودند، بدون آنکه از اعطای این کمک ها چشمداشتی داشته 

باشد، فضای جدیدی نسبت به ایران پدید آورده است. 
ایران در طول این سال ها نشان داد کشوری قدرتمند است و مخالفت 
و حتی دشمنی غرب با آن نمی تواند از قدرت آن بکاهد. پیشرفت های 
شــگرفت علمی و تکنولوژیک ایران در کنار تالش اقتصادی داخل به 
گونه ای که کشور علی رغم فشارهای شدید غرب دچار به هم  ریختگی 
نشود، هرگونه انتظار مخالفان را برای عقب راندن ایران از منطقه از بین 
برده است. از سوی دیگر قدرت نظامی رو به رشد ایران هر گونه امید به 
امکان حمله نظامی خارجی به جمهوری اسالمی را منتفی کرده و جسارت 
ایران در دفاع از خود در برابر قدرت نظامی آمریکا هر گونه موفقیت برنامه 
خارجی علیه ایران را به یأس مبدل کرده است. بر این اساس هر روزه در 
نشریات و خبرگزاری های بزرگ غرب، اعتراف به قدرت و اقتدار ایران 
منعکس می شود. ایران در بعد توانایی نظامی توانسته است کشورهای 
دوســت خود در منطقه را نجات دهد و ثبات را به آنان بازگرداند. پس 
در یک کلمه ایران و قدرت آن در منطقه به رســمیت شناخته شده و 
هر گونه انتظار تغییر نظام سیاسی ایران و یا تغییر سیاست های بنیادی 
آن را منتفی کرده است. این سرمایه مهمی برای جمهوری اسالمی است 
و حاال وقت آن است که نظام یک گام مهم برای ارتقاء موقعیت سیاسی 

و... منطقه بردارد. 
3- زمزمه لزوم همکاری با ایــران و برقراری روابط فعال با آن در 
میان کشورهای عربی به گوش می رسد. در منطقه خلیج  فارس هفت 
دولت عربی وجود دارد که حداقل پنج دولت آن شــامل عراق، قطر، 
کویت، عمان و یمن خواستار حل و فصل مسایل میان کشورهای عربی 
منطقه و ایران هستند و این در حالی است که »امارات متحده عربی« 
نیز علی رغم فشار شدیدی که از سوی دولت سعودی متوجه آن بوده، 
به حفظ روابط با جمهوری اسالمی اصرار دارد. در این میان فقط دو دولت 
سعودی و بحرین مخالف بهبود روابط کشورهای عربی با ایران هستند. 
در طول سال های گذشته این باور در دستگاه دیپلماسی ایران وجود 
داشته که بدون بهبود روابط با عربستان، امکان فعال  سازی روابط ایران 
با حوزه عربــی وجود ندارد. در واقع در این انگاره کلید روابط ایران با 
کشورهای عربی جنوب خلیج فارس به ریاض سپرده شده است! البته 
در طول این دوران، ایران با دولت های قطر، امارات، کویت، عمان، عراق 
و یمن روابط داشته اما این روابط - به جز در مورد عراق- عمدتاً در روابط 
سیاســی محدود مانده و عماًل در ارتقاء مناسبات اقتصادی و فرهنگی 

میان ایران و این کشورها کاری صورت نگرفته است. 
نگاه به تجربه روابط ما با حوزه عربی به ما می گوید وقت آن است 
که از یک سو انگاره روابط عربی با اجازه ریاض را کنار بگذاریم و از سوی 
دیگر به روابطی چندوجهی و متنوع بیندیشیم که هم برای ایران و هم 
برای کشورهای عربی منطقه راهگشا باشد. برای عبور از شرایط فعلی 
باید با کشــورهای یاد شده ابتدا وارد مذاکرات دوجانبه شویم و ضمن 
تشریح وضعیت منطقه، در زمینه های مختلف به توافق برسیم و پس از 
آن یک اجالس مشترک ایران - عربی را در یکی از کشورهای یاد شده 
برگزار کنیم و در مورد روابط جمعی به توافق برسیم. این کار امکان پذیر 
است. ما باید بدانیم که شرایط ذهنی این کشورها پس از شکست های 
پیاپی آمریکا در منطقه تغییرات مهمی کرده و وضع رژیم صهیونیستی 
در داخل سرزمین های اشغالی آنان را به جمع بندی هایی رسانده است 
وگرنه اگر با محاسبات سابق بود فشار ویژه رئیس جمهور سابق آمریکا 
به این کشورها برای آشکار سازی روابط با رژیم صهیونیستی اکثر این 
کشورها با تل  آویو به توافق رسیده بودند. بنابراین با نگاه به وضع منطقه 
و اعتباری که ایران از طریق راهبرد مقاومت کسب نموده است، می توانیم 
روابط جدیدی را با حوزه عربی داشته باشیم. بهبود روابط ایران و این 
کشــورها و تبدیل قطب بندی های عربی-ایرانی به قطب بندی امنیت 
دســت جمعی در مقابل باج خواهی غرب می تواند نتایج مهمی در پی 

داشته باشد و برای همه کشورها مطلوب تلقی شود:
- بهبود روابط عربی با ایران و خروج از روابط تک بعدی و دستیابی 
به روابط در جنبه های مختلف، می تواند به جنگ کنونی علیه یمن خاتمه 
دهد. امروز هیچ کشــور عربی در منطقه نیست که روش عربستان را 
کمک کننده به امنیت منطقه بداند. همه کشــورهای عرب منطقه - به 

جز دولت سعودی- عالقه دارند این جنگ به سرعت به پایان برسد. 
- روابط ایران با کشــورهای عرب جنــوب خلیج  فارس می تواند 
اختالف میان این کشورها را کاهش دهد و از سوی دیگر برای مقابله با 
پدرخواندگی سعودی بر این کشورها و مهار رفتار ریاض به کشورهای 
مذکور کمک نماید. این کشورها در سال های گذشته هزینه های زیادی 
بابت قرار گرفتــن در جبهه ای عربی مقابل ایران پرداخته اند و این در 
حالی است که بنا به اظهارات متعدد مقامات ارشد این کشورها، هیچ 
دلیلی برای این دشمنی نداشته اند. روابط فعال ایران با پنج کشور عربی 
اختالفــات میان آنان و دولت های دیگر را کاهش می دهد و این نتیجه  

برای همه مردم در منطقه شیرین است. 

نیاز به معماری جدید روابط ایران
با حوزه عربی 

یادداشت روز

سعداهلل زارعی
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عراقچی:  

عالقه ای به تماس مستقیم با آمریکا نداریم
مذاكرات جدید نخواهیم داشت

واعظی: قوانینی را كه قبول نداریم ابالغ هم نمی كنیم!

امور  وزیر  معاون سیاســی 
با  تماســی  هیچ  گفت:  خارجه 
هیچ  و  نداشته ایم  بایدن  دولت 
قصدی هم برای این کار نداریم.

ســید عباس عراقچــی، معاون 
سیاســی وزیــر امــور خارجــه در 
گفت وگویــی با روزنامــه ایتالیایی 
الرپوبلیــکا درباره انتقــال قدرت از 
دولــت  ترامــپ به دولــت بایدن و 
به کنگره  حمله طرفداران  ترامــپ 
خاطرنشــان کرد: ما موضع خاصی 
در برابر این انتقــال قدرت بین دو 
دولت نداریم. فقط منتظریم ببینیم 
رئیس جمهــور جدید آمریکا چگونه 
می خواهد مواضع اشــتباه  ترامپ را 
تصحیح کند. آنچه در جریان حمله 
بــه کنگره دیدیم باعــث طرح این 
سؤال می شــود که آیا واقعاً همین 
آمریکاست که می خواهد به دنیا یاد 
بدهد »حاکمیت قانون« و دموکراسی 

چیست؟
عراقچی افزود: آنچه در واشنگتن 
اتفاق افتاد چهره واقعی دموکراسی 
آمریکایــی را به ما نشــان می دهد. 
اکنون روشــن شــده که آنها هیچ 
حقی ندارند که به هیچ کس در دنیا 
بگویند که مشکالت سیاسی در خانه 

خودشان را چگونه حل کنند.
وی درباره بازگشت دولت بایدن 
به برجام و تقاضاهای ایران که سؤال 
خبرنگار بود اظهار داشت: درخواست 
ایران واقع گرایانه است و عبارت است 
از اینکه آمریکا تحریم ها را بردارد و به 
توافق هسته ای بازگردد. من آلترناتیو 
)جایگزین( دیگــری نمی بینم. ما با 
حسن نیت مذاکره کردیم و با حسن 

نیت به برجام عمل کردیم.
اضافه کرد:  معاون وزیر خارجه 
دیگر نوبت دولت جدید آمریکاست 
کــه اشــتباهات دولت پیشــین را 

جبران کند. برای بازگشت به توافق 
هسته ای، باید تمام تحریم ها را لغو 
کنند. مــا آماده انجام تمام تعهدات 
ذیل برجام هســتیم به شرطی که 
آمریکایی ها هم به تعهدات خود عمل 

کنند و تحریم ها را بردارند.
بــه گــزارش فــارس، عراقچی 
در پاســخ بــه این پرســش که آیا 
تماس های محرمانه ای با دولت جدید 
آمریکا داشــته اید؟ گفت: خیر. هیچ 
تماسی نداشته ایم و هیچ قصدی هم 
برای آن نداریم. طبیعتاً منتظریم که 
کاماًل در پست های خود قرار بگیرند 
و متعاقباً دســت به کار بشوند. فعال 
هیچ عالقه ای به هیچ تماس مستقیم 
نداریم و فکــر می کنیم که  برجام 
قالب صحیحی اســت و گفت وگوها 

باید در قالب آن انجام شود.
وی در پاســخ به این سؤال که 
بســیاری چون وزیران امور خارجه 

فرانســه و آلمان، فکر می کنند که 
مانند موشک های  موضوعات جدید 
قدرتمند ایران نیز باید در مذاکرات 
جدید برجام گنجانده شــود. پاسخ 
شــما چیســت؟ تصریح کرد: هیچ 
برجام پالس، هیچ توافق جدید، هیچ 
مذاکرات جدید در مورد برجام وجود 

نخواهد داشت.
ابزار  موشــک های ایران تنهــا 
دفاعی مطمئن برای ایران هستند و 
در مورد این مسئله هیچ مذاکره ای 
وجود ندارد. در مورد دیگر موضوعات، 
همه چیز بســتگی به این دارد که 
برجــام چگونــه اجرا خواهد شــد. 
در مــورد امنیت خلیــج  فارس این 
موضوعی اســت که می تواند بدون 
مداخالت خارجی، موضوع گفت وگو 
بین کشورهای منطقه باشد. امنیت 
جمعی  به صورت  می توانــد  منطقه 

مورد بحث قرار بگیرد.

رئیس  دفتر رئیس جمهور گفت: 
اگر مراحل تصویب یک قانون، از 
نظر رئیس جمهور دارای اشــکال 
باشــد، قطعــا رئیس جمهــور 
نمی خواهد در آن شــریک شود 
و رئیس مجلس می تواند قانون را 

ابالغ کند.
محمــود واعظــی، رئیس دفتــر 
رئیس جمهور، در پاسخ به سؤالی مبنی 
براینکه واکنش شما به شکایت جمعی 
از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور 
به دلیل استنکاف از اجرای 13 قانون 
مصوب مجلس چیست؟ گفت: آقای 
رئیس جمهور بر اساس وظیفه قانونی 
خود باید از قانون اساسی صیانت کند، 
بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، 
از نظر وی درســت طی نشده باشد یا 
برداشت معاونت حقوقی رئیس جمهور 
این باشد که اشکالی در کار ]یک مصوبه 
قانونی[ اســت، قطعــاً رئیس جمهور 
 نمی خواهــد در این موضوع شــریک 

باشد.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: در 
این شرایط، قانون راهکار و ساز و کاری 
را مشخص کرده که اگر رئیس جمهور 
]به یک مصوبه قانونی[ اشــکالی دارد، 
رئیس مجلــس می تواند قانون را ابالغ 

کند.

وی با بیان اینکه این کار قباًل هم 
انجام شده است و مختص این دولت 
نیست، گفت: این مسئله در دولت های 
نهم و دهم به مراتب بیشتر بوده و در 
دولت های قبل از آن هم بوده است و 

موضوع جدیدی نیست.
واعظی تاکید کرد: مجلس فعلی 
کارهایــی انجام می دهــد که بدعت 
محســوب می شــود اما وقتی چیزی 
تبدیل به قانون شد ما به قانون احترام 

می گذاریم و اجرا می کنیم.
ئیس جمهــور  ر ئیس دفتــر  ر
خاطرنشان کرد: بنابراین در اینجا دو 
بحث مطرح است. بحث اول تشریفاتی 
اســت که طی آن رئیس جمهور باید 
یک قانون را ابالغ کند و دیگری اجرای 

قانون است.
واعظی گفت: آقای رئیس جمهور 
کاری )ابالغ قانون( که  اشکال داشته 
اســت را انجام نداده  امــا در موضوع 
مربوط به اجرای قانون، قطعاً قانون را 

اجرا خواهد کرد.
گفتنی اســت، اخیــراً جمعی از 
نمایندگان مجلس با تدوین نامه ای در 
قالب ماده 23۴ آئین نامه داخلی مجلس 
از رئیس جمهور به دلیل اســتنکاف از 
ابالغ 13 مصوبه قانونی شکایت کرده اند.

به گزارش مشــرق، ایــن قوانین 

عبارتند از »قانــون حمایت از آمران 
بــه معروف و ناهیــان از منکر، قانون 
رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن 
و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران، 
قانون رســیدگی بــه دارایی مقامات، 
مســئوالن و کارگــزاری جمهــوری 
اسالمی، قانون اصالح قانون سنجش 
و پذیرش دانشــجو در دانشــگاه ها و 
مراکز آمــوزش عالی کشــور، قانون 
احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون 
برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران، قانون الحاق مــوادی به قانون 
آئین نامــه داخلــی مجلس شــورای 
اســالمی، قانون دائمی شــدن قانون 
مجازات اســالمی، قانــون الحاق یک 
ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی 
معلمین حق التدریسی و آموزشیاران 
نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و 
پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده 
)182( قانون آئین نامه داخلی مجلس 
شــورای اســالمی، قانون موافقتنامه 
خدمات )سرویس های( هوایی دوجانبه 
بین دولت جمهوری اســالمی ایران و 
دولت کشور کویت، قانون الزام دولت 
به پرداخت یارانه کاالهای اساســی و 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 

و صیانت از منافع ملت ایران«

گفت و شنود

برف میاد!
 گفت: یکی از مدعیان اصالحات در مصاحبه با روزنامه زنجیره ای 
اعتماد گفته است؛ اگر یک نظامی رئیس جمهور بشود »بحران های 

قومی تشدید خواهد شد«!
گفتم: حاال بر فرض که یک نظامی رئیس جمهور بشود، چرا 

بحران های قومی پدید بیاید و تشدید بشود؟!
گفت: ایشان گفته اســت »زیرا آنها استدالل می کنند که چرا 

دولت مرکزی مسلح باشد و ما نباشیم«؟!
گفتم:  مگر وقتی یک غیر نظامی رئیس جمهور شود، دولت 
مرکزی مسلح نیست؟! و مگر نیروهای نظامی در سراسر کشور 

حضور ندارند؟! این دیگر چه استداللی است؟!
گفــت: با این حرف هاِی درپیتــی و  صدمن یک غاز می خواهند 
مطرح باشــند! وگرنه بعید است موضوعاتی به این سادگی را درک 
نکنند شاید هم از بس دنبال حاشیه  سازی بوده اند، فرصت چند ورق 

مطالعه و چندر غاز تفکر را نداشته اند!
گفتم: یارو در قطب شمال با دو تا اسکیمو برخورد کرد و 
ازشون پرسید؛ سواد دارید؟ گفتند نه! پرسید؛ چرا؟  گفتند 

اینجا همیشه برف میاد و مدرسه ها تعطیله!
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پزشــکی  رئیس دانشــکده 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( 
در نامه ای سرگشاده به ادعای معاون 
آموزشــی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران که اصالت نامه 2500 پزشک 
احتمالی  متخصص درباره خطرات 
واکسن آمریکایی و انگلیسی را زیر 

سؤال برده بود، پاسخ داد. 
حدود دو هفتــه پیش بیش از دو 
هزار و 500 نفر از پزشــکان، اساتید و 
اعضای هیئت علمی دانشگاه  های علوم 
پزشکی کشور طی نامه  ای سرگشاده به 
رئیس جمهور ضمن تبیین مسئله واکسن 
آمریکایی و انگلیســی، متذکر شــدند 
واکســن های mRNA تولید شرکت 
»فایزر« و »مادرنــا« می  تواند عوارض 
ناشناخته و گاه جبران   ناپذیری به جای 
بگذارد. درپی انتشــار ایــن نامه، دکتر 
امیرعلی ســهراب پور، معاون آموزشی 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران اصالت 
این نامه را زیر ســؤال برد و مدعی شد 
امضاکنندگان این بیانیه واقعی نیستند. 
دکتر محمــد رئیس زاده، فوق تخصص 

جراحــی عروق، عضــو هیئت علمی و 
رئیس دانشــکده پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی بقیه اهلل)عج( در نامه ای به این 
ادعا پاســخ داد و نوشت: »در بین همه 
بزرگوارانی که بیانیه 2500 نفر را امضا 
کرده اند من ناقابل غیر واقعی! هم بودم، 
همکالسی شما.هفت ســال و نیم در 
کنار هم، در دانشگاهی که االن معاون 
آموزشی آن هســتید، درس خواندیم، 
من رتبه 2۴ آزاد منطقه 2 کنکور سال 
73 بودم و احتماال رتبه شما هم همین 
حدود بود، کامــال واقعی و نه مجازی، 
باهم فارغ التحصیل شــدیم و سپس 8 
سال در دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، در بیمارستان شهدای تجریش 
دوره های سخت جراحی عمومی و فوق 
تخصص جراحی عروق را، کامال واقعی! 
گذراندم و شما هم همزمان، دوره داخلی 
و فوق تخصص گوارش در همان دانشگاه 
تهــران را. و امــروزه نمی دانم به کدام 
جرم، مرا پزشکی غیرواقعی و سیاسی 
که به طرفداری یک نظریه، لشکرکشی 
می کنم! نــام نهادید. از من بگذریم آیا 

اساتید و بزرگانی چون دکتر مرندی و و 
دکتر سیم فروش و دکتر کالنتر معتمد 
و دکتر اسماعیل اکبری و دکتر حسین 
قناعتی ودکتر شهرام علمداری و دکتر 
جعفر اصالنی... هم پزشک غیر واقعی و 
سیاسی هستند که لشکرکشی می کنند؟ 
شما اگر فرد ناشناسی مثل دکتر علی 
نیک جو یا پرویز الیاســی بودید، حتما 
از کنار توییتتان می گذشتم و فرصتی 
برای پاسخ دادن نمی گذاشتم. اما دوست 
خوب من! شما معاون محترم آموزشی 
بزرگ ترین دانشگاه علوم پزشکی کشور 
هســتید! کاش همان دکتر سهراب پور 
پــاک و علمی و صمیمــی و مودب و 
متدین ذهن مــن بمانید. الاقل یک بار 
متــن کامال مســتدل و علمی بیانیه و 
اسامی امضا کنندگان را بخوانید. وگرنه 
باید مجــدد توییت بزنید و خانم دکتر 
محرز اســتاد دانشــگاه خودتان را هم 
پزشکی غیر واقعی و سیاسی بخوانید. 
چون دیدم ایشان هم استداللهای کامال 
علمی و منطقی آن بیانیه را قبول دارند 

و همانگونه نظر دادند.«

پاسخ رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه بقیه اهلل)عج( به معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

الاقل یک بار متن كامال مستدل و علمی بیانیه
و اسامی 2500 پزشک متخصص را بخوانید


