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* آتش  زدن برجام و خروج از آن کمترین مجازاتی اســت که مردم از 
مجلس انقالبی انتظار دارند. امید اســت مجلس در یک عمل انقالبی و 
ســریع، دولت را مکلف به خروج از برجام کند و برجام را در یک عمل 
نمادیــن آتش بزند تا ضمن اعمال مجازات، منویات رهبر معظم انقالب 
بعد از خروج ترامپ از برجام محقق شود. امید است این عمل در دولت 

ننگین ترامپ قمارباز و احمق تحقق یابد.
سیدطباطبایی
* ترور یک دانشــمند هســته ای دیگر کشــور از میوه های تلخ برجام 
لعنتی اســت که متأســفانه دولتمردان دست از آن برنمی دارند و هر از 
گاه موضوع مذاکره با آمریکا را به میان می کشــند و دشــمن را جسور 

کرده و به طمع می اندازند.
0901---9554

* پس از شــهادت دکتر فخری زاده، ملت ایران منتظر انتقام سخت از 
رژیم جعلی و حرام زاده و آمریکای جنایتکار و نوکران منطقه ای اش است. 

مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آل سعود.
4387---0930 و 6960---0936
* چقدر باید خون نخبگان و دانشــمندان ایرانی به زمین ریخته شود 
تا دولتمردان ما ســر عقل بیایند و با زمزمه مذاکره برای دشمن کوچه 

باز نکنند؟
0919---3356
* تــالش مجدد برای مذاکــره با آمریکای خیانتکار کــه زیر بار هیچ 
تعهدی نمی رود، تطهیر آمریکا اســت. معلوم نیست دولتمردان ما روی 
چه حســابی از غرب و غربی ها قطع امید نمی کنند و رغبتی به نگاه به 

داخل و مردم خود ندارند!
0918---9401
* افــراد حقیر و ذلیلی که مخالف تقویت توان دفاعی کشــور بودند و 
هستند پاسخ بدهند چرا دشمنان نخبگان و دانشمندان مؤثر در تقویت 
مدیریت دفاعی کشور را ترور می کنند و هیچ مزاحمتی برای آنان ندارند؟
0919---3356
* تجربه نشان داده که اگر در مقابل جنایت اسرائیلی ها پا پس بکشیم 
جسارت آنان بیشــتر خواهد شد. فلذا انتقام خون شهید فخری زاده از 
شــهدای هسته ای کشورمان را باید خیلی زود از دشمن بگیریم. دنیا را 

باید بر سر صهیونیست ها خراب کرد.
محمدی
* فتنه گری به نام امین زاده به خودش اجازه داده که مبارزه سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی با داعش را فاقد دیپلماسی بداند! کسی چون ایشان 
که با الفبای فرهنگ مقاومت بیگانه است و عادت به خوش رقصی برای 

بیگانگان دارد حق چنین جسارتی را ندارد.
0914---8559
* رئیس دولت باید هرچه زودتر به شــورای اقتصاد و رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه دســتور بدهند در تعیین نرخ خرید تضمینی جو برای 
ســال 1400 تجدیدنظر صورت گیرد. نرخ 2390 تومان برای هر کیلو 
جو به هیچ طریقی با عقل ســازگار نیســت و اجحــاف بزرگ در حق 

کشاورز بیچاره است.
0915---0934
* یک کشــاورز هستم. حدود دو هکتار زمین برای کشت گندم اجاره 
کردم ولی دولت بذر گندم در اختیار نمی گذارد و در بازار آزاد هم قیمت 
آن چند برابر شــده است. با این وضعیت مجبورم معامله اجاره زمین را 

به هم بزنم و با مهاجرت به شهر به کارگری بپردازم.
0938---8833
* مشــاور حقوقی رئیس جمهور از نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه 
به دلیل بیان واقعیت )تعطیلی تأسیســات هســته ای و هوا فضا توسط 
دولت( شکایت نموده است! اما من حتی معتقدم که ایشان تمام حقایق 
را نگفته اند. دولت با عملکرد خود کل کشور را به تعطیلی کشانده است 
نه فقط در هســته ای و هوا و فضا. ایــن مطالب را به ارتباطات مردمی 

دفتر ریاست جمهوری هم گفتم!
بیگ زاده

* اگــر اراده ای برای کاهش قیمت مرغ و ارزاق عمومی وجود دارد باید 
ردیف بودجه به حمایت از کشاورز و دامدار در بودجه ساالنه دیده شود تا 
کود و سم ساالنه به قیمت مصوب به دست این زحمتکشان عرصه تولید 
برسد تا شاهد قیمت ثابت مرغ و... باشیم و اال هر روز با توجه به کاهش 

و افزایش کود و سم و... باید شاهد باال و پایین شدن قیمت ها باشیم!
اکبرزاده
* شــورای رقابت قرار بود در بحث قیمت خودروها جلسه ای بگذارند و 
بررسی کنند و چیزی حدود 25 درصد افزایش قیمت دهند. چرا شرکت 
ســایپا علی رغم اینکه یک شرکت دولتی است و زیر نظر یک وزارتخانه 
محتــرم، چیزی حدود 37 یا 38 درصد خودروهایش را گران می کند؟ 

خواهشمندم مسئولین وزارت صمت و قوه قضائیه رسیدگی کنند.
نیکنام از چالوس
* وزیــر کار و آقــای نوبخت در مصاحبه هایشــان گفتنــد که حقوق 
بازنشستگان 90 درصد افزایش یافته است. بنده مدیر کل بازنشسته یک 
سازمان دولتی هستم که پنج میلیون و نهصد هزار تومان حقوق می گیرم، 

در صورتی که مدیر کل شاغل کمتر از 12 میلیون حقوق نمی گیرد.
011---1162
* چرا بخاری واگن های متروی خط 6 و 4 خاموش است؟ از مسئولین 

مربوطه درخواست می شود این مشکل را برطرف کنند.
0919---8147

روسیاهی سازمان ملل، آژانس
و FATF در یک جنایت تروریستی

 FATF سکوت یا انفعال سازمان ملل، آژانس بین المللی انرژی اتمی و کارگروه
در قبال ترور دانشمند هسته ای و دفاعی کشورمان عبرت آموز است.

گوترش دبیرکل ســازمان ملل در موضعی شــرم آور، بدون محکوم کردن ترور 
جنایتکارانه شهید فخری زاده صرفا از ایران خواسته که خویشتنداری نشان دهد تا 
اقداماتی انجام نشــود که به تنش در منطقه دامن بزند! گزارش حقوق بشر سازمان 
ملل هم این جنایت را »قتل هدفدار و تخطی از حقوق بشــر«! ارزیابی کرد! برخی 
دولت های اروپایی هم موضع مشابهی گرفته یا بدون استفاده از عنوان »تروریستی«، 
از »اقــدام مجرمانه« یاد کرده اند؛ چنانکه بیانیه اتحادیه اروپا می گوید. آقای بعیدی 
سفیر ایران در انگلیس )عضو سابق تیم مذاکرات هسته ای(  از دولت انگلیس خواست 
ترور شهید محسن فخری زاده را صریحا محکوم کند. گفتنی است انگلیس در ترور 
برخی دانشــمندان هسته ای ما همکاری داشته است. وزیر خارجه آلمان هم بدون 
محکوم کردن آمران ترور، صرفا گفته این ماجرا اوضاع منطقه را بدتر می کند و همه 
طرف ها از اقداماتی که باعث تنش می شود، خودداری کنند. دولت فرانسه نیز مثل 
دولت انگلیس سکوت )توأم با رضایت( اختیار کرده و حال آنکه پاریس هم مثل لندن، 
پناهگاه  گروه های تروریستی است. سفارت ایران در پاریس نیز از دولت فرانسه خواسته 
تا جنایت تروریستی اخیر را محکوم کند. سکوت توأم با رضایت دولت های اروپایی 
در قبال جنایت رژیم صهیونیســتی در حالی است که دولت آقای روحانی و وزارت 
خارجه، بارها اقدامات تروریستی ناچیز در این کشورها را محکوم کرده و بالفاصله 

پیام تسلیت فرستاده اند.
اما در این میان، ســکوت آژانس و FATF از جهات دیگری قابل تامل و توجه 
است. آژانس، به خاطر دسترسی ها و بازرسی های فراوانی در پوشش رژیم ویژه بازرسی 
برجام- که بعضا سالی 400 بازرسی را هم شامل می شود- دسترسی فراوانی به اطالعات 
سری ایران پیدا کرده و متاسفانه در موارد متعدد آنها را درز داده است. تلخ تر اینکه 
رژیم صهیونیستی و سرویس جاسوسی آن در حالی به برخی از این اطالعات سری 
از جمله درباره دانشمندان ایرانی دسترسی پیدا کرده اند که هم به واسطه حمایت 
آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، بمب اتمی تولید کرده و هم در عین حال، حاضر 

به پذیرش معاهده ان پی تی و نظارت آژانس بر فعالیت های هسته ای خود نیست.
FATF نیز مدعی مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته است اما 
با این وجود در حالی که ایران- قربانی تروریسم- را مورد فشارهای تحریمی مد نظر 
آمریکا قرار می دهد، حاضر نیست رژیم صهیونیستی و آمریکا و فرانسه و انگلیس و 
دیگر کشورهای اروپایی حامی تروریسم را مورد فشار قرار دهد. جالب اینکه پاریس 
همزمان میزبان FATF و گروهک تروریســتی سازمان منافقین است. این سازمان 
تروریستی، جزو اولین افشاکنندگان اسامی دانشمندان هسته ای ایران بوده و به عنوان 

مزدور، مجری میدانی برخی ترورها بوده است.
یادآور می شود به گزارش المیادین، یوسی کوبرفسر مدیرکل سابق وزارت امور 
راهبردی رژیم صهیونیســتی در مورد ترور شــهید فخری زاده تاکید کرد: محسن 
فخری زاده، قاسم سلیمانی برنامه  هسته ای ایران است و تنها اسرائیل می تواند چنین 
حادثه ای را رقم زده باشد. نشریات آمریکایی و اروپایی بسیاری هم رژیم صهیونیستی 
را متهم اصلی این ترور معرفی کرده اند. نیویورک تایمز به نقل از مقامات اطالعاتی 

نوشت اسرائیل پشت پرده ترور محسن فخری زاده است.
مؤمنی: روحانی تصمیمات تورم زا می گیرد

و بعد اظهارشگفتی می کند
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت، سیاست ارزی دولت روحانی را فاجعه بار 

توصیف کرد.
فرشــاد مؤمنی در یک نشست مجازی گفته است: زمانی که دالر چهار هزار و 
دویست تومانی اعالم شد ما جزو جّدی ترین مخالفان آن بودیم ولی مخالفت ما از 
جنس مخالفت رانت جوها نبود. ما مطالبه می کردیم تا اینها یک گزارش پنج صفحه ای 
رو کنند و بگویند این تصمیم که تا این درجه برای کشور تصمیم ساز هست حتی به 
اندازه  گزارش دو صفحه ای هم مطالعه پشت سر خودش دارد یا ندارد. سپس بحث 
این بود که دالر چهار هزار و دویست تومانی اسم رمز باز کردن باب تضعیف جدیدی 

از ارزش پولی ملّی است. 
ما می گفتیم دالر سه هزار تومانی هم برای مردم ما الیطاق است. این مسئله باعث 
شده مردم در زمینه  تامین بدیهی ترین و ابتدایی ترین نیازهای معیشتی خودشان برای 
بقاء هم دچار بحران شوند. بنابراین تحت این عنوان و اینکه می خواهیم یکسان سازی 
کنیــم به طرح بحث می پرداختند. ما می گفتیم این یک فریب بزرگ و بازی رانتی 
هست و آنها این بازی را برای جهش های بعدی در نرخ ارز مقدمه چینی می کنند 
که با کمال تأسف تمام پیش بینی های ما درست درآمد. اما علیرغم همه  خطاهایی که 
در اصل ماجرا وجود داشت گروه های رانتی از این موضع با دالر چهار هزار و دویست 
تومانی مخالفت می کردند که می گفتند اگر قرار باشد نرخ روی این رقم قرار بگیرد 
و بایستد آن گونه که قاعده گذاران ادعای توخالی می کردند می گفتند منافع ما چه 
می شود. بدین دلیل که منافع رانت خورها، رباخورها و دالل ها در قیمت های باالتر 
دالر است و در حالی که منافع حکومت و تولیدکنندگان و عامه  مردم بویژه فرودستان 

در این است که قیمت دالر پایین تر باشد. پس اصل ماجرا از اساس نادرست بود. 

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بازی رانتی شماره  یک این بود که گفتند این کار 
خلق رانت می کند و در حالی نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر است تمرکز به قیمت های 
پایین تر نرخ ارز برای فقرا و تولیدکننده ها رانت و فســاد ایجاد می کنند. ما گفتیم 
اگر مســئله حساسیت اینها درباره  رانت هست واقعاً با موازین علمی قابل محاسبه 
اســت. ما الگو و روش شناسی توماس پیکتی برای اندازه گیری رانت ایجاد شده در 
اثر سیاست های تورم زا را مبنا قرار دادیم و من عدد و رقم های آن را در همان زمان 
منتشر کردم و نشان دادم اینکه اینها می گویند ما نرخ چهار هزار و دویست تومانی را 
برای مایحتاج مردم و مواد اولیه  تولیدکننده ها روی قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد بیاوریم 
حدود 300 تا 350 برابر رانت ناشی از دالر چهار هزار و دویست تومانی در توصیه  
گروه های رانتی خلق رانت اتفاق می افتد. خوب نسبت ها را توجه کنید. 350 برابر رانت 
ایجاد می شد ولی اینها رانت 350 برابری را کم اهمیت جلوه دادند و تمام تمرکزشان 

را روی این گذاشتند که دالر چهار هزار و دویست تومانی رانت ایجاد می کند.
 نیمه  اول امسال زمانی که آثار و نتایج آن سیاست ظاهر شد آقای رئیس جمهور 
از افزایش قیمت مایحتاج اساسی مردم اظهار شگفتی فرمود. در مصاحبه ای گفتم واقعاً 
اگر حساب و کتابی در کار کشور بود همگان باید از اظهار شگفتی آقای رئیس جمهور در 
شگفت می ماندند که سیاست تورم زا را اتخاذ می کنید، اکنون اظهار شگفتی می کنید. 

زمانی که نرخ ارز را باال می برید معلوم است اینها گران می شوند! 
بقیه حرف ها فرار از مسئولیت است

مجمع روحانیون از مردم عذرخواهی کند
عضو شــورای مرکزی مجمع روحانیون می گوید اگر حاکمیت، آشتی ملت را 

می خواهد، باید مردم را ببیند.
محمد مقدم در گفت وگو با روزنامه اعتماد اظهار داشت: مجمع روحانیون همیشه 
تمام تالشش را به کار بسته که نگاه خود را نسبت به انتخابات بر اساس تلقی امام 
و سررشته داران اصلی انقالب، مشخص و شفاف کند. مجمع روحانیون می کوشد در 
این مســیر رابطه مردم با انتخابات، رابطه حاکمیت با انتخابات و رابطه حاکمیت با 
مردم را به صورت شــفاف توضیح دهد. بر این اساس برای انتخابات آتی هم تالش 
خودش را به کار خواهد بست. در حال حاضر مجمع، کمیته ای تشکیل داده که در 
آن اعضا راهکارها را برای مساله انتخابات بررسی می کنند. تالش بر این است که در 
فضای انتخاباتی کشــور پیش از هر مساله، نگاه سررشته داران انقالب و در راس آن 
امام راحل نسبت در امر انتخابات و جمهوریت مشخص و تبیین شود. حاال باید به 
پیگیری ها و تالش ها ادامه بدهیم و جلو برویم تا ببینیم که آیا حاکمیت می پذیرد 

و شرایط را برای این نگاه فراهم می کند یا نه؟! 
وی می افزاید: ما می خواهیم مشخص کنیم انتخابات به چه معناست. وقتی از 
نظام  جمهوری سخن می گوئیم، این به چه معناست. ما گام به گام پیش می رویم. 
مجمع هیچ گاه دعوا ندارد و هیچ وقت هم اهل تحریم نیســت. اگر شرایط مساعد 
بود و انتخاباتی بر اساس شاخص های منطقی و معقول برگزار شد، انتخاباتی که در 
آن رقابتی آزاد جریان داشته باشد، طبیعتا مجمع حضور عینی و فعال تری خواهد 
داشــت. اما اگر انتخاباتی با شاخص های مدنظر شکل نگرفت، مجمع وظیفه خود 
می داند که مساله را برای جامعه روشن کند و بگوید که چه انتخاباتی را مشروع می 

داند و شاخص های این انتخابات آزاد چیست.
مقدم همچنین درباره علت دلسردی مردم گفته است: اگر مردم مشاهده کنند 
دولتی که سکان امور را به دست می گیرد، چندان توجهی به این مطالبات ندارد، برای 
بار بعد احتماال آنها هم چندان انگیزه ای برای مشارکت نخواهند داشت. باید تاکید 
کرد کسانی که منتخب مردم هستند و مردم به آنها رای می دهند، باید وعده هایی را 
به مردم بدهند که واقعا می توانند آن را محقق کنند و می توانند به آن پایبند باشند. 
اما بخش دیگر این دلسردی سیاسی متوجه حاکمیت است. اگر حاکمیت به گونه ای 
عمل کند که مردم باورشــان شود که رای آنان تاثیری در تصمیم گیری های کالن 

ندارند، برای مشارکت سیاسی انگیزه ای نخواهند داشت. 
عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون اظهار داشت: وقتی جامعه ببیند که در 
گذشته با همه وجود وارد صحنه شده و اما به خواسته اش توجهی نشده، طبیعتا نوبت 
بعد در انتخابات شرکت نمی کند. بنابراین باید چینش انتخابات آینده هم نسبت به 
افراد و هم در برنامه ریزی به گونه ای باشد که این باور به جامعه داده شود.حاکمیت 
این را بداند که اگر بنا است که انتخاباتی برگزار شود و مردم با صندوق رای سخن 
بگویند، آنها هم باید از خواسته های گروهی و شخصی خود دست بردارند و همه تن 

به خواسته و آرای مردم بدهند.
وی در پایان می گوید: باید تالش کنیم که حاکمیت بپذیرد اگر می خواهد مردم 

با آنها آشتی کنند، باید مردم را ببینند.
آقای مقدم در این اظهارات، هیچ اشاره ای به نقش مجمع روحانیون و خاتمی 
در تحمیل دولت و وعده ها به مردم نکرده است و حال آن که خاتمی )رئیس شورای 
اجرایی مجمع روحانیون( با انتشار ویدئویی، خواستار تکرار دولت شده بود و برادر وی 
رضا خاتمی، به روزنامه اعتماد گفته بود ما اصالح طلبان تضمین وعده های روحانی 

هســتیم. اما وارونگی وعده های دولت کار را به جایی رساند که علی صوفی مشاور 
خاتمی و عضو شورای سیاستگذاری اصالح طلبان سه ماه قبل تصریح کرد مقبولیت 
اجتماعی روحانی در نظرســنجی ها به زیر 10 درصد رسیده است. صادق زیباکالم 
نیــز در این باره گفته 90 درصد افرادی که بــا من تماس می گیرند، ما را دروغگو 

می خوانند و لعنت می کنند.
با این تفاصیل، معلوم نیست عضو مرکزیت مجمع روحانیون، چرا به جای آن که 
درباره وعده های انتخاباتی طیف متبوع خود،  از مردم عذرخواهی کند، توپ را در زمین 
نظام می اندازد و از نظام می خواهد که مردم را ببینند تا مردم با نظام آشتی کنند!! 
مردم از یاد نبرده اند که رهبر انقالب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، خطاب به 
نامزدها فرمودند جوری به مردم وعده بدهید که اگر بعداً نوار سخنرانی شما را جلو 

شما گذاشتند، مجبور نباشید انکار کنید یا شرمنده شوید.
آنچه بوی خیانت می دهد، نپرداختن سران مجمع روحانیون به این واقعیت تلخ 
اســت که دولت به غلط، آدرس گشــایش و رونق اقتصادی را به اعتماد و مذاکره و 
توافق با آمریکا حوالت داد و به مدت هفت سال، اقتصاد را در رکودی عمیق فرو برد؛ 
بدتر این که همچنان، با بزک کردن جوبایدن، این اطمینان را می دهند که بنا ندارند 

در 10 ماه باقی، قصور و تقصیرهای 7 سال گذشته را جبران کنند.
خیانت توتال پیش بینی می شد

اما دولت به کار انتخاباتی بسنده کرد
»داستان توتال در ایران، یک تراژدی محض است؛ تراژدی که باید با مسببان آن 
برخورد شده و سؤال شود که براساس چه دیدگاهی ملعبه دست شرکتی شدند که از 

همان ابتدا، پیش بینی می شد به صنعت نفت ایران خیانت می کند؟«.
روزنامه جوان با طرح ســؤال مذکور نوشت: بهمن 95 که وزارت نفت در حال 
نهایی سازی قرارداد توسعه فاز 11 با توتال بود، پاتریک پویانه، مدیرعامل این شرکت 
فرانسوی سخنان عجیبی گفت، اظهاراتی که نشان می داد توتال در ایران نمی ماند. 
او گفته بود: »این پروژه به خطر نیفتاده است. توتال به قانون های بین المللی احترام 
می گذارد. اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم، وجود دارد، ما مجبور به اطاعت 

هستیم، اما تا امروز، ما داریم جلو می رویم«.
اظهارات مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال بدین معنا بود که با توجه به برنامه های 
دولت آمریکا، اگر تغییری در نحوه تعامل آمریکا با ایران اتفاق بیفتد، آنها نمی توانند 

نسبت به اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی پایبند باشند.
وی چنــد روز بعــد هــم گفت: قرار بود از تابســتان ســال جــاری میالدی 
ســرمایه گذاری های کالن را در ایران آغاز کنیــم، اما هم اکنون این تصمیم منوط 
به صرف نظر کردن آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه تهران است. توتال فعاًل 

تصمیم نهایی را نگرفته است.
پس از آنکه توتال، طبق پیش بینی ها دبه کردن را آغاز کرد، رسانه های نزدیک 
به وزارت نفت گفتند و نوشتند که اظهارات مدیر توتال  اشتباه ترجمه شده  است. این 
راهکار که جواب نداد، گفتند رویترز شیطنت کرده و آنطور که خود می خواست نظرات 

پاتریک پویانه را پوشش داده است، ولی توتال هیچ توضیحی ارائه نکرد.
کمی بعدتر یک مقام ارشــد در شــرکت ملی نفت در پاسخ به اظهارات اخیر 
رئیس توتــال اعالم کرد که با توتال توافق کرده ایم مذاکرات برای نهایی کردن متن 

قرارداد، کماکان و بدون هیچ وقفه ای به پیش برود.
واکنش وزیر نفت هم جالب بود؛ او در حاشیه یکی از جلسات هیئت دولت درباره 
اظهــارات اخیر پویانه گفت: درباره توافق با توتال، باید موافقتنامه تبدیل به قرارداد 
شود و ظرف دو ماه آینده قرارداد امضا می شود. مالحظات سیاسی توتال را به وزارت 
خارجه منعکس کرده ایم. نمی دانیم چرا توتال این حرف را زد؛ در قرارداد آمده، ما 

از سیاست های اتحادیه اروپا تبعیت می کنیم و حرف های آنها قابل قبول نیست.
نکتــه عجیب موضع زنگنه این بود که صنعت نفت ایران را در مقابل توتال در 
حد یک کارآموز تنزل داد و گفت: »ایرادی ندارد که توتال هم با ما و هم با قطر کار 
کند. آنها قباًل هم کار کرده اند و ما از آنها کار را یاد گرفتیم؛ ما به توتال نیاز داریم«.
در همان دوران، خبری را منتشر کرد که وزارت نفت از توتال خواسته تا بیانیه ای 
درخصوص ماندنش در ایران و متعهد ماندن به قرارداد منتشر کند، اما توتال با زیرکی، 
از انتشار این بیانیه طفره رفت.  اوج طفره رفتن توتال از انتشار یک بیانیه رسمی در 
اظهارات مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران قابل مشاهده است. جایی که علی کاردر 
گفت: »قرار بود شرکت ملی نفت و توتال در این باره بیانیه مشترک بدهند. منتها در 
دو مورد به تفاهم نرسیدیم. ما بیانیه محکم تری می خواستیم. ضمن اینکه در سطح 
امضاکنندگان هم اشتراک نظر نداشتیم. آقای میشل می خواست به همراه من بیانیه 
را امضا کند. بنده قبول نکردم. گفتم در صورت صدور بیانیه، حتماً باید مدیرعامل 

توتال، آقای پاتریک پویانه آن را امضا کند. چون ایشان آن حرف ها را زده بود«.
با این وجود، زنگنه گفت این قرارداد تا اردیبهشت 96 امضا می شود؛ یعنی چند 
روز پیش از انتخابات ریاســت جمهوری. البته همان نیز شد و وزارت نفت به سرعت 
این قرارداد را به امضا رساند تا دست دولت برای تبلیغات انتخاباتی اش باز شود. توتال 
به اطالعات مهم پارس جنوبی رسید، و فقط، منافع ملی ایران بازنده این بازی شد.

همه چیز فدای توتال شــد؛ شرکت فرانسوی بدون یک سنت جریمه از ایران 
رفت تا همانگونه که در دولت های گذشته فاز 11 را معطل خود کرد، این بار هم تیم 
زنگنه را فریب داده و با انبوهی از اطالعات به قطر برود تا با دست پر به تولید گاز در 

این مخزن مشترک مشغول باشد.

اقدام  تروریستی، اگرچه پُرسروصدا، اما نوعا از عجز بانیان آن در 
مصاف رویارو حکایت می کند.  ترور چهره های ارزشمند و گمنام، خبری 
در خود نهفته دارد و آن، اعتراف دشمن به توانمندی های ملت ماست. 
سازمان عملیات روانی دشــمن، همواره سعی می کند ایران را فاقد 
مولفه های قدرت نشان دهد. اما شهادت فخری زاده ها و شهریاری ها 
و علی محمدی ها که نوعا در گمنامی  زیسته اند - و هزاران مانند آنها 
خدمت می کنند- اتفاقا ثابت می کند انقالب اسالمی کانون جوشان 

تولید قدرت بوده است.
 صهیونیســت ها به عنــوان متهم اصلــی  ترور اخیــر، بارها

از سر درماندگی درباره قدرت علمی  و فنی ایران گفته اند. این هراس، 
با اسرائیل چســبندگی یافته و جز با زوال این رژیم از بین نخواهد 
رفت. به یاد بیاوریم سخنان آبان  94 »هرتسل  هالوی«)فرمانده رکن 
اطالعات در ســتاد ارتش اســرائیل( را که گفت: »از ابتدای انقالب 
1979، ما 3 برابر رشد علمی  داشته ایم اما رشد ایران 20 برابر شده. 
آنها به برتری فنی نزدیک می  شوند. جنگ واقعی در آینده نیست؛ 
همین حاال جریان دارد. برداشته شدن فاصله 30 سال پیش، برای ما 
بسیار پُرهزینه خواهد بود. جنگ امروز، جنگ ذهن هاست و تبلیغات 
طرف مقابل می  تواند روحیه اسرائیلی ها را درهم بشکند«. همچنین 
اظهارات یوزی رابین)مدیر سابق برنامه موشکی اسرائیل( را که تیرماه 
94 گفت »ایرانی ها به خوبی در جریان تحوالت موشکی هستند. آنها 
فاتح 110 را ســاختند و به  عنوان یک مهندس می گویم به خوبی کار 
کرده  اند. با افزایش دقت این موشــک و سر جنگی 500 کیلویی، هر 
کدام آنها حاال می توانند »یک بلوک شهری« را نابود کنند. باور کردنی 
نیست؛ موشک  های بالستیک ایران در حجم باال در حال تولید، ذخیره 
و حتی صادرات است. آنها می  توانند با موشک های 2000 کیلومتری 
نقطه زن، اســرائیل را فلج کنند. من به احترام افرادی که این کار را 
انجام دادند، کاله از سر برمی دارم. این دستاوردها در شرایط تحریم 

به دست آمده است«.
نکاتی که درباره خدمات شهید فخری زاده منتشر می شود، نشان 
می دهد او در جایگاه حکیم ذوالفنون)فراتر از یک شــاخه علمی  و 
فنی( قرار داشته است. از فلسفه و ادبیات تا فیزیک، و از ابداع پدافند 
هسته ای، شناسایی پرنده  های دشمن از طریق غیررادار و استفاده از 
لیزر در پدافند هوایی، تا نقش آفرینی در گســترش برنامه هسته ای 
و این آخری، تولید کیت تشــخیص کرونا و فاز اول آزمایش انسانی 
واکسن کرونا. در این میان،  ترور، به عنوان یک شبیخون خسارت بار، 
زنگ هشدار برای ذهن های خواب زده است. چهار دانشمند هسته ای 
ما در دوره اوباما  ترور شــدند؛ از 27 دی 88)مقارن فتنه سبز( تا دو 
سال بعد.  ترور سردار سلیمانی و شهید فخری زاده هم از نتایج برجام 
و فتنه های اقتصادی برآمده از آن )دی ماه 96 و آبان 98( بود. نسبت 
روشــنی میان فتنه انگیزی داخلی و جرأت یافتن دشمن برای زدن 
ضربات امنیتی دیده می شود. به تعبیر آقای مطهری نایب رئیس  مجلس 
دهم؛ »حوادث آبان 98 که بیشتر ناشی از بی  تدبیری دولت بود، این 
خیال را در سر تندروهای آمریکا پدید آورد که وقت مناسبی برای  ترور 
سردار سلیمانی است. قبل از آن، جرأت این کار را به خود نمی  دادند«.

همان کسانی که پس از  ترور شهید سلیمانی گفتند تالفی نکنید، 
حاال هم می گویند در تله اسرائیل نیفتید و انتقام نگیرید! سند همکاری 
با بانیان صهیونیست  ترور، روشن تر از این؟ این گروه، همان ها هستند 
که وسط فتنه سبز، سنگ رژیم صهیونیستی را به سینه زدند و لقب 
»سرمایه و پیاده نظام اسرائیل« را از سران آن رژیم گرفتند. آنها ادعا 
می کنند صهیونیست ها خواسته اند در مسیر مذاکره با دولت بعدی 
آمریکا کارشکنی کنند و حال آنکه دولت اوباما، بانی آشوب افکنی، 
خرابکاری و  ترور هسته ای، جنگ نیابتی داعش، تحریم های فلج کننده 
و نقض سیستماتیک برجام بود. مغالطه درباره دولت بایدن در حالی 
است که به تعبیر سی ان ان، »عشق به اسرائیل، در DNA بایدن است. 
یهودی ها کمتر از یک درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند اما 
67 درصد انتصاب های بایدن، یهودی و حامی  اسرائیل بوده است«. 
در مذاکرات منتهی به برجام، کری و شرمن، قبل و بعد هر مذاکره، به 
تل آویو می رفتند، هماهنگ می کردند و گزارش می دادند. در جنایت 
اخیر نیز، بایدن و تیم او ســکوت توام با رضایت اختیار کرده اند و 
حال آنکه اگر نگران مذاکره کذایی و برجام بودند، باید جنایتی را که 
اسرائیل و  ترامپ متهم آن هستند، محکوم می کردند. از اینها گذشته، 
احتماال برخی سیاسیون دچار آلزایمر حاد شده اند وگرنه نباید تصویر 

خالف واقع از بانیان خدعه گر برجام  ترسیم می کردند.
این اعترافات را که مشتی از خروار است، مرور کنید؛ »ظریف در 
گفت وگو با مجله آگاهی  نو: روحانی به برجام عمل کرد، اما اوباما نه؛ 
مصوبات برخالف برجام، در دوره اوباما آمد«. »سیف رئیس کل بانک 
مرکزی: ما قادر نیستیم از پول  های خود در خارج استفاده کنیم؛ آمریکا 
به تعهداتش عمل نکرد. تقریباً هیچ  چیز از برجام عاید ما نشــده«. 
»نامه اعتراضی ایران به سازمان ملل: تمدید قانون تحریم ایسا، مغایر 
تعهدات آمریکا در برجام است«. »ظریف در مجلس: اشتباه کردیم 
به حرف کری اعتماد کردیم؛ وزیر خارجه و خزانه داری آمریکا به ما 
گفته بودند اگر قانون داماتو به ســنا برود، ما جلوی آن را می گیریم؛ 
عدم اجرای ایســا جزو توافق بود و تصویب آن نقض برجام است«. 
»سخنگوی دولت اوباما: برجام یک معاهده رسمی  نیست و هیچ کس 
نمی تواند مانع این شود که طرِف توافق، آن را  ترک کند«. »صالحی 
عضو تیم مذاکره کننده: آمریکایی ها نه یک دبه، بلکه دبه  های زیادی 

در آورده اند و از روز نخست، دبه را آغاز کردند«.
برجام نه در خدمت اقتصاد ما بود، نه در خدمت پیشرفت برنامه 
هسته ای و نه در خدمت امنیت ملی. چرا که هدف طراحان غربی آن، 
مهار و تضعیف ایران بود. یک خسارت مهم برجام، آسیب به سامانه 
 انسانی پیشرفت است. آســیب اصلی را برجام با تعلیق و تعطیلی

95 درصد ســرمایه هسته ای ما و از آن مهم تر، کم فروغ نشان دادن 
آینده این برنامه و پراکندن نیروهای متخصص زد؛ جاسوسی از طریق 
بازرسی های بی سابقه و خرابکاری در تاسیسات و  ترور متخصصان هم 
جای خود. به یاد بیاوریم سخنان دیوید آلبرایت رئیس موسسه علوم و 
امنیت را که در جلسه استماع دسامبر 2014 در کمیته روابط خارجی 
سنا گفت »بازرســان آژانس، پیاده  نظام آمریکا هستند. بسیاری از 
اطالعاتی که دستگاه های جاسوسی آمریکا از ایران دارند، نه به واسطه  
تالش های خود، بلکه از طریق اطالعاتی است که بازرسان آژانس در 
اختیار قرار داده اند«. اکنون هم که یک دانشمند برجسته هسته ای 
در سطح جهانی، توســط یک رژیم بی آبرو و فراری از نظارت های 
هسته ای  ترور شــده، آژانس اجازه ندارد جنایت را محکوم کند، یا 
بابت بهره برداری  تروریست ها از اطالعات سّری آژانس عذرخواهی 
نماید.  تروئیکای اروپایی هم که ظاهرا باید نگران سرنوشــت برجام 
باشند، به جای محکومیت  ترور، از ایران می خواهند خویشتنداری 
کند و انتقام نگیرد! مذاکــره و توافق قرار بود تهدید و تحریم ها را 

بردارد اما هر دو را افزایش داد.
اینک دوره جدیدی آغاز شده و کاربست اقتدار بازدارنده را طلب 
می کند. برجام، در قواره پاسخ به اقتضائات دوره جدید نیست. این 
تحلیل تلخ را روزنامه دولتی ایران، اخیرا در صفحات داخلی منتشر 
کرد: »نباید تجربه دفعه گذشته )قبل از برجام( را تکرار کنیم. همه 
تجربیاتی را که درباره راه  های مقاومت و دور زدن تحریم داشــتیم، 
براحتی کنار گذاشــتیم و فکر کردیم با امضای برجام دیگر تحریم 
نخواهیم شد. حتی اگر ایران نرمال زندگی کند، باز هم برای دشمنان 
قابل قبول نیســت و انتظار دارند ما هیچ حرکتی در جهت افزایش 
قدرت دفاعی، حمایت از مرزهای مان و افزایش عمق اســتراتژیک 
کشور انجام ندهیم«. در همین حال سایت عصر ایران )حامی  دولت( 
در نکوهش رویکرد منفعالنه پس از  ترور اخیر نوشته است »از زمان 
خروج آمریکا از برجام، ایران سیاست صبر استراتژیک را در پیش 
گرفت و به تعهدات برجامی پابرجا ماند، به این تصور که بتواند حمایت 
اروپا را داشته باشد... صاحب این قلم بارها در نوشته های خود سیاست 
صبر را مورد تایید قرار داده ، اما این سیاست از این پس جوابگوی منافع 
ملی نیست؛ دشمنان با محاسبه این سیاست، بر این گمانند که ایران 
خطوط قرمزش را نقض می  کند. هیچ توجیهی نمانده، باید محاسبات 
دشمن را به هم ریخت. پاسخی درخور، سریع و شوک آور از ناحیه ای 
که انتظار آن را نداشته است و به هم ریختن محاسبه او، در راستای 

تامین منافع و امنیت ملی خواهد بود«.

یادداشت روز

محمد ایمانی
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آقای ظریف! اقدام ضد منافع ملی خود را
به دیگران نسبت ندهید

رسانه های غربی فاش کردند 

دانشمند ایرانی با چراغ سبز آمریکا
 و به دست اسرائیل ترور شد

سرویس سیاسی-  
آقای ظریــف در گفت وگویی 
مدعی شده است برخی در داخل 
به غربی ها گرا داده و گفته اند با ما 
بهتر می توانید کار کنید، این ادعای 
بدون سند در حالی است که وزیر 
امور خارجــه چندین بار به صورت 
آشکار منافع ملی و سیاست خارجی 
کشور را به منافع حزبی و جناحی 

پیوند زده است.
امور  وزیر  »محمدجواد ظریــف« 
خارجــه اخیرا  گفت وگویی با ســایت 
خبری انتخاب که در رسانه ها به سایت 
»حق العمل کار« معروف است انجام داده 
و طبق معمول به جای پاسخگویی نسبت 
به پیامدهای عملکرد خود بر سیاست و 
اقتصاد کشور، به حمله و تخریب علیه 

منتقدان پرداخت. 
او همچنیــن در این گفت وگو بار 
دیگر تالش کرده ضمن مظلوم نمایی، 
نقش خود را در حد یک تکنسین مذاکره 
تقلیل دهد که البته این تخفیف و تنزل 
نقش معموال در شــرایط شکست ایده 

مرکزی اجتناب ناپذیر است
اما نکته قابل تأمل در این گفت و گو 
آنجاست که آقای ظریف برای بار چندم 
از ضــرورت پرهیز از نــگاه جناحی به 
سیاســت خارجی ســخن گفته است. 
ظریف مدعی شــده: »اصوال سیاست 
خارجــی را جناحــی نمی بینم؛ یعنی 
سیاست خارجی باید بر قاعده فراجناحی 
طرح ریزی شود. اما متأسفانه این امر در 
کشور ما از سوی برخی جناح ها نادیده 
گرفته می شود. ما باید در پی منافع ملی 
باشیم؛ حال چه در دولت دوازدهم باشد 

چه در دولت سیزدهم.«
ظریف در ادامه همچنین با نسبت 
دادن ادعــای دیگری به منتقدان گفته 
است: »بعضی دوســتان می روند و به 
آمریکا »گرا« می دهنــد که با ما بهتر 
می توانیــد کار کنید. ما که ســکوت 
می کنیم، دلیل نمی شــود که متوجه 
این گراها نیســتیم. من کسی را متهم 
نمی کنم، ولی می دانم و خبرش را بهم 
می دهند که گفته انــد اینها در قدرت 
نمی مانند و قدرت اینها چند روزه است. 
اینجاســت که فکر می کنم سیاســت 
خارجی نیاز به این دارد که منســجم 
باشد، اینجاســت که فکر می کنم ما با 
خارجی که طرفیم، یک نفر واحد باید 

تلقی شویم.« 
دربــاره ادعاهای مطرح شــده از 
سوی وزیر امور خارجه سؤال مهم  این 
است که آقای ظریف و دوستان در این 
سال ها چقدر به ضرورت پرهیز از نگاه 

جناحــی به سیاســت خارجی پایبند 
بوده انــد و دیگر آنکه چه کســانی در 
واقعیت به آمریکایی هــا گرا دادند که 
با ما بهتر می توانید کار کنید؟! پاســخ 
این پرســش ها چندان سخت نیست و 
با اندکی جست وجو در سوابق کاری و 
مواضع وی به سهولت در دسترس است. 
پایبندی آقای ظریف به غیرجناحی شدن 
سیاست خارجی را می توان از کنشگری 
وی به عنوان عضو ارشــد مذاکره کننده 
پرونده  در دورانی که پرونده هسته ای در 
اختیار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
و حسن روحانی بود سنجید و مشخص 
کرد که چه کسی به دنبال استفاده حزبی 
و سیاسی از مذاکرات هسته ای به قیمت 
هزینه کردن از منافع ملی بودند و البته 
به غربی ها گرا های معناداری می دادند. 

وزیر امور خارجــه دولت روحانی 
ســال 1393 در اندیشــکده شــورای 
روابط خارجی آمریکا سخنرانی کرد و 
در این نشست  هاله اسفندیاری، مدیر 
بخش مطالعات خاورمیانه اندیشــکده 
»وودرو ویلســون« از ظریف پرســید: 
»لطفا درباره تأثیر گفت وگوها بر مسائل 
سیاسی داخلی ایران توضیح بفرمایید 
البتــه می دانم که این حــوزه، مدنظر 

شما نیست.«
اگر با ما توافق نکنید مردم 

در انتخابات به ما رای نمی دهند!
جواد ظریــف نیز به این ســؤال 
این گونه پاسخ داد: »بی تردید، همین طور 
است زیرا ما روندی را شروع کرده ایم که 
هدف از آن تغییر فضای سیاست خارجی 
کشــور است. اگر با وجود تالش های ما 
برای تعامل، این تالش ها بی نتیجه بماند، 
مردم ایران این فرصت را خواهند داشت 
تا 16 ماه دیگر که انتخابات پارلمانی در 
ایران برگزار می شود، به این عملکرد ما 
)با آرای خود( پاسخ دهند. وقتی قبالً در 
تعامل و مذاکرات درباره توافق هسته ای 
با جامعه بین المللی در سال های2004 
و 2005، توافق هایی کردیم و تالش های 
ما برای عملکرد شفاف، از جانب اتحادیه 
اروپایی رد شــد، مردم جــواب ما را با 
انتخاب رئیس جمهوری متفاوت دادند 
کــه مرا هم زود بازنشســته کرد! البته 
باید توجه داشــت که اتحادیه اروپایی 
به تنهایی فعالیــت نمی کرد و مقامات 
کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا مانع 
از هرگونه توافق شــدند، همان طور که 
حاال هم کسانی هستند که نمی خواهند 
هیچ گونه توافقی حاصل شود قطع نظر 
از اینکه مفاد آن چه باشد. حاال من بار 
دیگر زنده شده ام)خنده حضار(. به نظر 
من، در انتقال پیامی  که جامعه بین المللی 

و به ویژه غرب می خواهد به ایران منتقل 
کند باید بســیار دقت کنــد. باید دید 
تعامل از جانب ایران و تالش ایران برای 
باز بودن و نگاه به آینده داشتن با پاسخ 
مثبت مواجه می شود یا اینکه بار دیگر، 
رد می شود. من فکر می کنم مردم ایران 
پاسخ خود را در صندوق های رای نشان 

خواهند داد.«
تعلل در توافق با ما  

نتیجه ای مشابه انتخابات 88 را 
در پی خواهد داشت!

او چندی بعد و در آستانه مذاکرات 
وین 6، این بار با انتشــار یــک ویدئو، 
یک بار دیگر دغدغه های خود از شکست 

مذاکرات را مطرح کرد!
 ظریــف در این فیلــم گفت: »ما 
می توانستیم مسئله هسته ای را در سال 
1384 حل و فصــل کنیم ولی در آن 
زمان حرف من را باور نمی کردند، وقتی 
می گفتم ایرانی ها به فشــار حساسیت 
دارنــد، دولت بوش با اصرار بر اینکه ما 
غنی سازی را به کلی رها کنیم... با نزدیک 
شدن به 29 تیر من یک بار دیگر احساس 
نیاز می کنم که هشدار دهم و بگویم بازی 

شاهین- قمری به امید گرفتن امتیاز در 
لحظه آخر، نمی تواند نتیجه ای بهتر از 

سال 1384 بدهد.«
کاندیداهای مخالف ما 

از شکست مذاکرات سود می برند!
ظریف در سال 2004 و در مذاکرات 
سعدآباد نیز در حالی که در گوشه ای در 
حال مذاکرات محرمانه با محمد البرادعی 
مدیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی 
اتمی  بود؛ نگرانی های جریانی و حزبی 

خود را با البرادعی در جریان گذاشت.
او بــه البرادعــی دربــاره آثــار 
و تبعات شکســت مذاکــرات گفت و 
کاندیداهــای  از  »بســیاری  گفــت: 
ریاســت  جمهوری)انتخابات  انتخابات 
شکســت  از   )84 ریاســت  جمهوری 
مذاکرات ما سود می برند. آنها موفقیتی 
در این گفت وگو ها نمی بینند، از طرفی 
آنها آدم های پرنفوذی هم هستند. اعتبار 
اروپایی ها و مذاکره کنندگان ایرانی هر دو 
در ایران از دســت رفته است. این تنها 
مشکل اعتماد به آنها نبود؛ این مشکل 
اعتماد به جبهه ما هم بود. اعتماد به نوع 

اعتبار ما در خانه«.

سرویس سیاسی-
روزنامه »واشنگتن پست« به نقل 
از مقام ارشد آمریکایی نوشت: شکی 
وجود ندارد که اسرائیل پشت ترور 
دانشمند ایرانی بوده است. همچنین 
»گاردین« نوشــت: ترور )شهید( 
فخری زاده توسط اسرائیل و با مجوز 

ترامپ انجام گرفته است.
ترور کور و بزدالنه دانشمند برجسته 
کشورمان شــهید محسن فخری زاده با 
واکنش های بســیاری در سراسر جهان 
همراه شده و بســیاری از کشورها این 
جنایت تروریســتی را محکوم کردند. 
عالوه بر این، بازتاب شــهادت دانشمند 
ایرانی در مهم ترین رســانه های جهان 

همچنان ادامه دارد.
مقام آمریکایی: اسرائیل 

پشت ترور دانشمند ایرانی است
روزنامه »واشنگتن پست« به نقل از 
مقام ارشد آمریکایی نوشت: ایاالت متحده 
آمریکا ارتباطی با ترور دانشمند هسته ای 
ایران ندارد و فکر می کنم این مسئله به 
ایران گفته شده است. این مقام آمریکایی 
که هویت آن فاش نشده است در ادامه 
گفت: شــکی وجود ندارد که اسرائیل 

پشت این حمله بوده است. پیش  از این 
یک مقام ارشــد رژیم صهیونیستی که 
نامش فاش نشــده است در گفت وگو با 
روزنامه نیویورک تایمز ترور شهید محسن 

فخری زاده را به این رژیم منتسب کرد.
این مقام ارشد رژیم صهیونیستی 
گفته دنیا باید از اسرائیل به  خاطر ترور 

دانشمند هسته ای ایران تشکر کند.
روزنامه »تاگس آنسایگر« سوئیس 
در مطلبــی به این حادثه تروریســتی 
پرداخت و نوشــت: در ایران تعدادی از 
دانشمندان هســته ای ترور شده اند، اما 
می توان ترور محسن فخری زاده را با ترور 

سردار سلیمانی مقایسه کرد.
نویسنده در ادامه نوشت: اما مشخص 
است که موساد فخری زاده را در تیررس 
خود قرار داده بود و این مســئله بعید 
نیست که این مخالف ایران کمی قبل از 
تغییر قدرت در واشنگتن خواسته تالش 
کند ضربه قاطعی بــه نظام جمهوری 

اسالمی وارد کند.
این روزنامه سوئیسی در ادامه این 
مطلب نوشت: تهران صرف نظر از اینکه 
چه کسی مسئول این حمله تروریستی 

است آن را بدون پاسخ نمی گذارد.

گاردین: فخری زاده توسط اسرائیل 
و با مجوز ترامپ ترور شد

گفتنی آنکه گاردین نیز در سرمقاله 
خود به این موضوع پرداخت و نوشــت: 
گفته می شود که در سال 2009، مقامات 
اسرائیلی برای حمله هوایی به ایران قبل 
از روی کار آمــدن باراک اوباما به دنبال 
کمک و سالح آمریکا بودند. جورج دبلیو 
بوش امتناع ورزید. مشاوره ای که به بوش 
داده شده بود مشابه آنچه دونالد ترامپ 
در توجیــه این مــاه از مقامات دریافت 
کرده است: یک حمله نظامی می تواند 
بدون اثر باشد، ایران را به ساختن بمب 
اتمی نزدیک تر کند و ممکن است منجر 

به جنگ شود.
گاردیــن افزود: ترامــپ بر اثر یک 
گزارش بازرســان سازمان ملل احساس 
خطر کرده بــود که بــه افزایش قابل 
توجه ذخایر اورانیوم اشاره داشت. ترامپ 
خواستار گزینه های نظامی می شود اما او 
را منصرف می کنند و حاال توجه ها به این 
مسئله است که آیا او برای سایر اقدامات 
پوششی علیه ایران چراغ سبز داده است؟

در این مطلب آمده است: آمریکایی ها 
و تحلیلگران منطقه ای گمانه زنی می کنند 

اسرائیل تنها در صورتی می تواند در این 
ترور ]فخری زاده[ دســت داشته باشد 
که اجــازه ترامپ را گرفته باشــد. این 
توضیــح به چند دلیل منطقی اســت. 
ترور جمعه مانند ترور ژانویه گذشــته، 
ژنرال سپاه پاســداران قاسم سلیمانی، 
است.  تحریک کننده  فوق العاده  اقدامی 
این خطر دارد ایران را به تالفی مسلحانه 
علیه برجسته ترین دشمنانش - اسرائیل، 
عربستان سعودی و نیروهای آمریکایی 
مستقر در منطقه ســوق دهد. ترور، از 

این نظر، به معنای اعالم جنگ است.
گاردین نوشت: هیچ یک از رهبران 
اسرائیل و یک فرد بی مسئولیت همانند 
بنیامین نتانیاهو، یک بار هم گامی چنین 
خطرنــاک را بدون آنکه با واشــنگتن 
شفاف سازی کند، انجام نمی دهد. آمریکا 
و اسرائیل در کلیه خرابکاری های داخل 

ایران همکاری داشته اند.
در ادامه این مطلب آمده است: اگر 
ایران اقــدام تالفی جویانه انجام بدهد، 
می توانــد خاورمیانه را بــه هرج و مرج 
بکشاند و امیدهای بایدن برای یک شروع 

دوباره را از بین ببرد.

گفت و شنود
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مزایده سراسری شماره ۹۹/۱۱ )نوبت یازدهم(
 اموال تملیکی و مازاد 

بانک ملی ایران 
متقاضیان خرید برای کســب اطالعات بیشــتر از ســاعت 14 روز سه شــنبه 
 www.bmi.ir 99/09/11 بــه پایــگاه اینترنتی بانک ملی ایران به نشــانی
بخش مناقصه و مزایده← مزایده سراســری نوبت یازدهــم اموال تملیکی و 
مازاد بانک ملی ایران و یا ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir مزایده ← مزایده دستگاه اجرایی ← مزایده گر← 
)مزایده شماره 2099091218000012 برای اموال غیرمنقول و مزایده 
شــماره 1099091218000010 برای اموال منقول( مراجعه نمایند. در 
ضمن ارائه پیشنهاد صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر 
تا ســاعت 17 روز شــنبه مورخ 99/09/22 امکان پذیر بوده و تاریخ بازگشائی 

پاکت های الکترونیکی ساعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 99/09/23 خواهد بود.

گفت: آقای ظریف در مصاحبه با ســایت حق العمل کار انتخاب 
گفته اســت عده ای از داخل کشور به غربی ها گرا داده اند که با این 
دولت مذاکره نکنید اینها رفتنی هستند! صبر کنید با ما مذاکره کنید!
گفتم: نگفته چه کسانی بوده اند که به غربی ها گرا داده اند؟!
گفت: نه، مثل ادعای پولشــویی که در اوج فشار آمریکایی ها به 
ایران مطرح کرد ولی هرچه دستگاه قضایی اصرار کرد چیزی نگفت!

گفتم: ولی من می دونم چه کسانی به آمریکا گرا داده اند! 
همون که در شورای روابط خارجی آمریکا با جاسوس نشان دار 
سیا مصاحبه کرد و گفت، اگر با ما به توافق هسته ای نرسید، 

مخالفان آمریکا در ایران روی کار می آیند!
گفت: اون که خود ظریف بود و خبرش هم در رسانه های داخل 

و خارج منتشر شد.
گفتم: پس شــاید اون کسی که به البرادعی گفته بود از 

شکست ما در مذاکرات، تند روها سود می برند!
گفــت: اون هم که خــود آقای ظریف بــود و البرادعی هم در 

خاطراتش نقل کرده!
گفتم: شخصی که برای بازدید به یک نمایشگاه عکس 
رفته بود، جلوی یک تابلو ایستاد و به مدیر نمایشگاه گفت؛ 
آخه این دیگه کیه که عکسشو تابلو کردین؟ مدیر نمایشگاه 

گفت؛ قربان! این تابلو نیست، آینه است!

تابلو نیست! DNA تروریست ها
و تحریف كنندگان یکی است؟!


