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33916546 تمام ساعات شبانه روز اسرائیل قدرتمند است یا ترسیده است؟ حمله عصر یکشنبه بالگردهای اسرائیل به 

شماری از رزمندگان حزب الله در قنیطره سوریه که با شهادت چند تن از این رزمندگان و از 
جمله »جهاد« پسر عماد مغنیه همراه شد، این پرسش را پیش می کشد که رژیم اسرائیل در 
چه موقعیتی از قدرت یا ضعف قرار دارد؟ پاسخ مختصر به این پرسش را می توان در سخنان 
»جهاد« که 2 سال پیش در مراسم سالگرد پدر عنوان شد جست وجو کرد. وقتی پسر 23 
س�اله جای پدر ش�هید می ایستد و با صالبت سخن می گوید نفس این ماجرا بر زایندگی و 
بالندگی مقاومت شهادت می دهد. جهاد مغنیه آن روز از زبان امام حسین علیه السالم گفت 
»ُخطَّ الموت علی ُولد آدم مخّط القالدهًْ علی جیدالفتاهًْ... مرگ مانند گردنبند بر گردن فرزند 
آدم کشیده و من برای دیدار اجدادم مشتاق تر از یعقوب به یوسف هستم. برای من جایگاه 
شهادتی برگزیده شده که آن را مالقات خواهم کرد«. او از امام زمان)عج( تمنای شهادت 
کرد و گفت » ُاِذَن لّلذین یقاتلون بانهم ظلموا... اجازه جهاد و جنگ به آنها که می جنگند 

داده شد به خاطر آن که مورد ظلم قرار گرفتند و خداوند همانا بر یاری آنها قادر است.«
اما برای پاسخ مفصل تر باید در برخی نکات تامل کرد.

1- وضعیت اسرائیل چه در زمینه داخلی و چه منطقه ای و بین المللی، وضعیت هشدار و 
اورژانسی است. گزارش محرمانه وزارت خارجه اسرائیل به قلم گیلعاد کوهن )معاون وزارت( 
که چند روز پیش توسط یدیعوت آحارونوت فاش شد، خاطرنشان می کند اسرائیل در سال 
2015 به استقبال انزوای بیشتر جهانی در حوزه های سیاسی و اقتصادی و دانشگاهی حتی 
از جانب کش�ورهای اروپایی می رود. 2 هفته پیش آویگدور لیبرمن وزیر خارجه در جمع 
سفیران اسرائیل خاطرنشان کرد »غیر از ایران، اروپا نیز در سال 2015 جزو چالش های مهم 
اسرائیل خواهد بود چرا که برخی پارلمان ها و دولت های اروپایی موضع گیری علیه اسرائیل 
را افزایش داده اند«. در یک سال گذشته این هشدارها شدت گرفته است. 21 اردیبهشت 92 
مئیر داگان رئیس سابق سرویس جاسوسی موساد به جروزالم پست گفت »اسرائیل بر لبه 
پرتگاه ایستاده است. ما نمی توانیم خود را اداره کنیم. ریشه تهدید واقعی در سیاست های 
کنونی تل آویو نهفته است. اسرائیل به نقطه ای رسیده که نمی تواند خود را مدیریت کند. 
ما با پیشامدهای بدی در آینده مواجه می شویم«. مشابه همین هشدار را شبتای شاویت 
رئیس اسبق موساد دوم تیر 93 در روزنامه هاآرتص نوشت. »من آینده اسرائیل را تاریک و 
نگران کننده می بینم. ما در درگیری با فلسطینی ها و تشکیل دولت یهودی و سرکوب آنها 
موفق عمل کردیم اما امروز واقعا نگران آینده پروژه صهیونیسم هستم زیرا از یک سو در 
برابر انبوه تهدیدهای حیاتی قرار داریم و از طرف دیگر با کوری دولت و فلج استراتژیک آن 
روبه رو هستیم. ما به آمریکا وابسته ایم اما روابط دو طرف به پایین ترین میزان رسیده است. 
اروپا که بزرگترین بازار ما بود، در حال خسته شدن از دست ماست و به سمت برخی تحریم ها 

تمایل دارد. روسیه به تدریج علیه ما شده و به دشمنان ما کمک می کند.«
2- بنی گانتز رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل در تحلیلی که اواخر آذر 
امسال از سوی »دیفنس نیوز« منتشر شد، هشدار داد »اسرائیل از زمین و آسمان و حتی 
زیرزمین با چالش های امنیتی همه جانبه مواجه است.« مشابه سخنان او را نتانیاهو اردیبهشت 
2 سال پیش در سالگرد تاسیس رژیم صهیونیستی عنوان کرد و گفت »خطرات بی سابقه ای 
در کمین موجودیت اسرائیل است، خطراتی به مراتب بزرگتر از جنگ هایی که از سال 1948 
روبه رو بودیم.« بیداری اسالمی و شاخه عمیق تر و عملیاتی تر آن )مقاومت اسالمی( کابوس 
بزرگی بود که سراغ رژیم جعلی صهیونیستی رفته بود. دان مریدور وزیر اطالعات اسرائیل 
اواخر بهمن 91 در گفت وگو با المانیتور تصریح کرد »بهار عربی و سرنگون شدن رژیم های 
عربی عامل تقویت محور ایران در منطقه با حضور سوریه و حزب الله است و اگر ایران به 
قدرت حاکم جهان اسالم تبدیل شود، جهان و نظم آن در قرن جدید دگرگون خواهد شد.« 
چند روز پس از وی آوی دیختر وزیر امنیت اسرائیل )رئیس اسبق شین بث( در مصاحبه با 
دیرکت ماتن گفت »من نمی دانم چه کسی بهار عربی را اختراع کرد چون بیشتر به زمستان 
بارانی شبیه است. دیدیم اخوان المسلمین در مصر به قدرت رسید و یک سال کنترل مصر 
به عنوان بزرگترین کش�ور و ارتش منطقه و نیز کانال س�وئز را به دس�ت گرفت.« ارزیابی 
صهیونیست ها چنان که در مقاله مایکل اورن سفیر اسرائیل در آمریکا )روزنامه واشنگتن 
پست- 4 خرداد 92( دیده می شود، به هم خوردن نقشه خاورمیانه است. »ایران در حال به 
هم زدن نقشه قدیمی خاورمیانه است. نقشه ای که قدرت ها در قرن گذشته ترسیم  کردند 
در حال از بین رفتن اس�ت.« اس�رائیل نقطه پرگار چنین نقشه ای بود اما اکنون دور تا دور 
خود را در محاصره نیروهایی می دید که کم یا زیاد مطالبه مردم ساالری، اسالم و مبارزه با 

آمریکا و اسرائیل را داشتند.
3- سناریوی جنگ نیابتی در سوریه و سپس توسعه آن به عراق در خرداد ماه امسال، در 
چنین  بستری تدارک شد تا ضمن اینکه موج بیداری اسالمی را به انحراف می کشد، قدرت 
محور »مقاومت اسالمی« را مستهلک سازد و حتی به عنوان آرزویی باالتر، این محور را به 
واسطه یک بدل اسالمی )اسالم قالبی آمریکایی- انگلیسی و صهیونیستی( از هم بپاشد.  
فروردین سال 92 کنفرانس امنیتی هرتزلیا از یک پروژه مهم تحت عنوان تشدید جنگ 
سنی- شیعه به عنوان راهبرد مصوب خود رونمایی کرد. حمایت جبهه غربی- عربی- عبری از 
تشکیل ارتش آزاد سوریه و سپس جبههًْ النصره و داعش، خروجی چنین تصمیم سازی هایی 
بود تا ضمن آن که توجه عمومی به امواج بیداری اسالمی- از مصر و لیبی و تونس تا بحرین و 
یمن- را منحرف می کرد، جنگ در درون محور مقاومت را »بومی«، »ملی« و »مذهبی« جلوه 
دهد. اواخر فروردین 92 عاموس یادلین رئیس سابق سازمان اطالعات نظامی اسرائیل به 
شبکه یک تلویزیون این رژیم گفت »حوادث سوریه از جنبه راهبردی برای اسرائیل خوب و 
مفید است. ارتش سوریه ارتش قوی و مجهزی است که پیش از این در مرز ما حضور داشت 
اما اکنون مجبور شده به مناطق شمالی و دمشق تغییر مکان دهد. بهتر است آنها درگیر 

بحران داخلی باشند. بدین ترتیب محور ایران نیز تضعیف می شود.«
بنابراین بی علت نبود اگر روزنامه معاریو 5 اسفند 1392 خبر داد »عبدالله البشیر فرمانده 
ارتش آزاد س�وریه که دوره آموزش نظامی را در اس�رائیل گذرانده و به هنگام مجروحیت 
در یکی از بیمارس�تان های تل آویو بستری شده است. او قبال مسئول گروه جیش الحر در 
اس�تان قنیطره در مرز سوریه و اس�رائیل بوده است.« همان ایام و در حالی که نتانیاهو از 
تروریست های مجروح جنگ سوریه )بستری در فلسطین اشغالی( عیادت می کرد، یاکوب 
عامیدور مشاور پیشین امنیت ملی گفت »سوریه تحت تاثیر ایران، برای اسرائیل به مراتب 
خطرناک تر از سوریه تحت سلطه گروه های سلفی و القاعده است.« تابستان همان سال مایکل 
اورن سفیر اسرائیل در آمریکا به جروزالم پست گفت »اسرائیل روی کار آمدن القاعده در 
سوریه را بر باقی ماندن متحد ایران ترجیح می دهد. تهدید بزرگ، متحدان ایران و همان 
هالل اس�تراتژیکی اس�ت که از تهران تا دمشق و بیروت کشیده شد و رژیم سوریه، رابط 

طالیی این قوس است.«
4- روند فرسایشی جنگ سوریه تا اوایل سال 92 به نفع جبهه مرتجع عبری- عربی 
)سعودی( ادامه داشت تا اینکه نقش مستشاری ایران و حزب الله لبنان، معادالت جنگ را 
در شمال، شرق و جنوب سوریه )القصیر، قلمون، حلب، قنیطره و...( دگرگون کرد. تجدید 
حیات ارتش سوریه و عقبه مردمی و مقاومتی آن چنان عرصه را برای گروه های تروریست 
تن�گ کرد ک�ه داعش، جبهه النصره و جیش الحر به جان هم افتادند و عقب نش�ینی های 
اس�تراتژیک شروع ش�د. در این میان گروهک داعش سناریوی تازه ای را در شمال عراق 
کلید زد.  نیمه تیر 93 یک ماه پیش از آن که ارتش اسرائیل برای چندمین بار به غزه یورش 
ببرد، داعشی ها به قدرت نمایی در منطقه موصل و کرکوک پرداختند. اما اکنون که 7 ماه از 
آن زمان می گذرد، هم جنگ 51 روزه غزه اسباب سرشکستگی صهیونیست ها شده و هم 
هزیمت داعش موجب قدرت نمایی مجدد محور مقاومت )ایران، عراق، سوریه و حزب الله( 
ش�ده اس�ت. اسرائیل مس�ئولیت بخش مهمی از این ناکامی بزرگ خود را متوجه تدبیر و 
قدرت نمایی حزب الله می بیند. تامین امنیت و ثبات سوریه به نحوی که ارتش این کشور 
و حزب الله متوجه بلندی  های جوالن در جنوب ش�وند، اعالم باخت استراتژیک سناریوی 
امنیتی- نظامی تل آویو در منطقه است. یوسی میلمان زمانی در جروزالم پست خاطرنشان 
کرد »جنگ س�وریه،  حزب الله را مجهزتر و قدرتمندتر کرد. بش�ار اسد بارها سیدحسن 
نصرالله را به عنوان الگوی خود مورد تحسین قرار داده است. حزب الله اکنون می تواند با 
موش�ک های خود تا تاسیس�ات دیمونا را مورد هدف قرار دهد.« مشابه این تعبیر را رادیو 
فردا دارد که می گوید »پیروزی های ارتش سوریه به کمک حزب الله از جمله در القصیر و 
قلمون، بار دیگر موازنه قدرت در خاورمیانه را به هم می زند. گروه های مسلح بالفاصله پس از 
شکست گفتند علت شکستشان مواجهه با زرادخانه بزرگ حزب الله بوده است.« زود دویچه 
سایتونگ آلمان این پیروزی ها را »زهر چشم حزب الله از اسرائیل در سوریه« توصیف می کند.
5- رونن برگمن کارشناس اطالعاتی رژیم صهیونیستی آبان امسال به شبکه2 اسرائیل 
گفت »موجودیت اسرائیل پس از شکست در مقابل حزب الله در جنگ 2006 تهدید می شود. 
آنها با 90 هزار موشک تمام اسرائیل را تهدید می کنند. ما در جنگ 33 روزه شکست سختی 
خوردیم.« مقارن همین ایام روزنامه معاریو به نقل از مرکز پژوهش راهبردی بگین- سادات 
نوشت »80 هزار موشک حزب الله مراکز مهم اسرائیل را نشانه گرفته اند.« فراتر از اینها آویو 
کوخاوی رئیس رکن اطالعات نظامی اسرائیل می گوید »حزب الله اکنون به قدرت نقطه زنی 
دقیق دست یافته و یک ارتش کامل است.« سرتیپ نوعم تیفون از فرماندهان ارتش نیز 
در س�خنرانی هرتزلیا )ش�هریور 92( عنوان می کند »حزب الله به عنوان هشتمین قدرت 
موشکی دنیا، دشمنی بسیار خطرناک برای ماست.« آنچه صهیونیست ها را نگران می کند، 
اعتماد به نفس و ابتکار عمل حزب الله به عنوان نوک پیکان محور نابودی اسرائیل است. 
حزب الله قدرتمندانه اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل را از جنوب لبنان تا جنوب فلسطین 
)غزه( و سوریه- به واسطه کمک مستشاری- به چالش کامل کشیده است. این چالش ها را 
متهم شدن اسرائیل به جنایت، نسل کشی و اشغالگری تشدید می کند. بدین ترتیب امواج 
بحران خارجی با ش�دت تمام به فضای سیاست داخلی رژیم صهیونیستی پمپاژ می شود. 
دولت نتانیاهو طیفی از بحران مشروعیت، مهاجرت معکوس، انزوای سیاسی و انتفاضه در 
کرانه باختری را تجربه می کند. حمله به گروه چند نفره از مستشاران حزب الله در قنیطره 
را در چنین متنی باید ارزیابی کرد. نتانیاهو می خواهد تظاهر به قدرت کند حال آن که به 
تصریح آلون بن دیوید  تحلیلگر امنیتی و نظامی شبکه 10 تلویزیون اسرائیل »اعتماد به 
نفس حزب الله در 8 ساله پس از جنگ 33 روزه، بی سابقه است.« اسرائیل فقط نوک پیکان 

مقاومت را تیزتر می کند.
اگ�ر جهاد اس�المی و حماس توانس�تند در جن�گ 51 روزه تا عم�ق 160 کیلومتری 
سرزمین های اشغالی را هدف قرار دهند چرا حزب الله نتواند هر زمان که اراده کند، عمق 
حیفا و تل آویو را بکوبد. انتقام خون شهیدان عماد و جهاد مغنیه و ابوعیسی دیر نخواهد 
شد. شهدای مقاومت کابوس را تا عمق دفتر سیاستمداران صهیونیست برده اند که مدام از 
زلزله 9 ریشتری، ایستادن بر لبه پرتگاه و بی آیندگی اسرائیل سخن می گویند. تالفی های 
حزب الله هرگز متقارن و محدود نبوده است. سر نتانیاهو و برخی مقامات نظامی و امنیتی 
اسرائیل، کمترین بها برای خون پاک رضوان مقاومت و فرزندان سیراب از مشرب عاشورایی 

اوست. این ضرب شست، دیر و زود دارد اما قطعا سوخت و سوز ندارد.

راستگویان !اسرائیل آینده را چگونه می بیند؟

محمد ایمانی

* قدم زدن وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر خارجه آمریکای پلید مایه تحقیر 
بود. کسی باید با جان کری قدم بزند که نماینده کشورش در سازمان ملل روز اول 
ویزایش را گرفته باشد نه اینکه 17 ماه است که به نماینده اش اجازه ورود نمی دهند.
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* به عنوان یک مس��لمان ایرانی باغیرت از اقدام وزیر امور خارجه کش��ورمان در 
ادامه مذاکرات اخیری که همزمان با اهانت فرانس��ه به پیامبر اعظم)ص( صورت 
پذیرفت اظهار شرمساری می کنم و ضمن تایید و تاکید بر نوشتار برادر دینی خود 
آقای ش��ریعتمداری در تاریخ 93/10/28 از آقای ظریف می خواهم پاس��خ الزم را 
بدهد. واقعا این همه نشس��ت صورت گرفته ک��ه گاه به بهای بی اعتنایی به عزت 

ملی بود ارزش داشت؟ 
محمودی
* بنده به عنوان یک مس��لمان و ایرانی نزد رس��ول اکرم)ص( شرمنده هستم که 
مس��ئوالن کش��ورم به جای محکوم کردن اقدام هتاکانه فرانسوی ها با دولتمردان 

این کشور به خوش و بش سیاسی مشغول شده اند.
0935---3368
* عدم موضع گیری قاطع و تحرک کافی سیاست خارجی کشور در قبال شارلی ابدو 
مایه شرمساری هر ایرانی مسلمان است. این را در روزنامه خود با حروف درشت درج 
کنید که این مسئولین چوب این کار را خواهند خورد. آیا هنر ما در تعامل با غرب 

این است که آنها تحقیر کنند و ما تحمل؟ اسم آن را هم بگذاریم بازی برد برد!!
0912---9020

* از مجل��س و نمایندگان ملت بابت ورود مس��ئوالنه و متعهدانه به موضوع مهم 
هسته ای کشورمان تشکر می کنیم. تقاضای ما این است که راهبرد هسته ای کشور 
و موارد 20گانه آن به صورت یک قانون الزام آور دربیاید تا هیچ مقام مسئولی نتواند 

از این چارچوب خارج شود.
0919---8847

* با تشکر از یادداشت »فراتر از نابجا«. وقتی رئیس جمهور اعالم می کند که اصول و 
آرمان ها در مذاکرات مطرح نمی شود، چه انتظاری از آقای ظریف که مجری سیاست 

ایشان است باید داشت که مثال معترضانه مذاکرات را ترک کند؟
0911---9138

* آیا آقای رئیس جمهور و تیم هس��ته ای کش��ورمان بعد از گذش��ت یک سال از 
مذاکرات بی حاصل به این نتیجه نرس��یده اند که از دید دشمنان، هسته ای، بهانه 

و اصل نظام، نشانه است.
0912---7977

* تعطیل کردن پژوهش��گاه فضایی ایران از س��وی آقای رئیس جمهور در جهت 
ایجاد اعتماد برای غرب اشتباه بزرگی است که نمایندگان ملت نباید با سکوت از 

کنار قضیه عبور کنند.
0912---6998

* با توجه به اینکه محل مذاکرات، ژنو بود حضور وزیر امور خارجه کشورمان در 
فرانس��ه آن هم همزمان با توطئه حس��اب شده هتاکی به پیامبر اعظم)ص( آیا از 

روی سادگی بود یا دلخوشی به غرب یا دلجویی از آن خبیث ها!
0913---1442
* اگ��ر ب��ا روزنامه ها و مجالتی که امثال قوچانی س��ردبیر و یا مدیر مس��ئول آن 
بود ه اند و توقیف ش��ده برخورد کامل تری ش��ده بود امروز آنها جرات جس��ارت به 

پیامبر اعظم)ص( و همراهی با دشمنان تابلودار را نمی کردند.
0919---8847

* دولت محترم به جای پرداختن به مس��ائل حاش��یه ای و فرعی، باید تمام تالش 
خ��ود را ب��ه فعالیت های اقتصاد مقاومتی و حمای��ت واقعی از تولید داخلی و حل 
مشکالت معیشتی مردم و اشتغال زایی و مهار تورم معطوف نماید. متاسفانه مشاوران 
حاشیه س��از دولت با دادن اطالعات نادرست به دولت درصدد ایجاد فضای کاذب 

دوقطبی در جامعه هستند و این کار درستی نیست.
علی نژاد از قائم شهر
* ریاست محترم جمهوری برای حل مشکالت اقتصادی مردم قول سه ماهه داده 
بود ولی با گذش��ت 27 ماه هیچ گشایش��ی به وجود نیامده است. آیا منظور اخیر 
ایشان این بود که توانایی دولت خود را به رفراندوم بگذارد تا از نظر مردم در این 

مورد باخبر بشود؟
میرزایی

* دولت اعالم کرده بود هزینه انش��عاب فاضالب در س��ال 93 مثل س��ال 92 
محاس��به و دریافت می ش��ود ولی وقتی مراجعه کردیم با افزایش 50 درصدی 
هزینه انشعاب مواجه شدیم. جالب اینکه دولت خودش را دولت راستگو تبلیغ 

کرده و می کند.
0912---2748

* رئیس جمهور ترکیه با همه خطاهای خود در خصوص س��وریه و عراق  شرکت 
مزورانه نخس��ت وزیر کودک کش اس��رائیل در تظاهرات نمادین ضدتروریستی در 
فرانسه را محکوم کرد. ای کاش آقای روحانی ریاست محترم جمهوری نیز از کنار 

موضوع عبور نمی کرد.
0911---0866

* در طول س��ال از خودرو ش��خصی خویش کمتر استفاده می کردیم تا اوالً برای 
مس��افرت های ایام عید ذخیره بنزین داش��ته باشیم. ثانیاً به سهم خود کمکی به 
کاهش آلودگی هوا بکنیم. ولی از وقتی شنیده ایم دولت قرار است سهمیه بنزین 

400 تومانی مردم را قطع کند سخت ناراحت هستم.
0912---7906

* اصل بیست و نهم قانون اساسی به رایگان بودن بیمه اجتماعی مردم صراحت 
دارد ولی متأسفانه به این اصل از قانون اساسی عمل نمی شود. خوب است به جای 

طرح رفراندوم و حاشیه سازی به قانون اساسی عمل نمایند.
0913---2143
* ساختمان قبلی سینما پیروزی واقع در خیابان پیروزی بعد از خیابان نبرد 
مدتی پیش تخریب شد و بنای جدیدی در حال احداث است که به علت برخی 
تخلفات تعطیل ش��ده بود. ولی اخیراً در حال اجراس��ت و تابلویی بر آن نصب 
کرده اند که این یک مجموعه تجاری، فرهنگی و نام آن »پانوراما« و در پرانتز 
»سینما پیروزی« است! پانوراما نام قبل از انقالب سینما بود. الزم است عزیزان 
ش��ورای شهر اوالً بر ادامه چگونگی بنا نظر داشته باشند تا ماجرای عالءالدین 
تک��رار نش��ود. در ثانی این نام با فرهنگ و ع��رف و موقعیت خیابان پیروزی و 

شهدای محل متناسب نیست.
طالعی
* ترافیک کش��نده و همه روزه خیابان خیام در بازار تهران برای ما ش��هروندان 
که محل کارمان در میدان امام خمینی)ره( و اطراف می باش��د و باید هر روز در 
این مس��یر در رفت و آمد باش��یم اعصاب باقی نگذاشته است. از مسئوالن امر در 
شهرداری و راهنمایی رانندگی تقاضا داریم رسیدگی به ترافیک این خیابان را به 
صورت ویژه در دستور کار قرار بدهند. گاه تمام عرض خیابان را کاال، گاری، وانت 

و موتور متوقف اشغال کرده است.
عطومی از کسبه بازار
* فرزند بنده دانشجوی ترم پنجم رشته مهندسی کشاورزی اراک است برخالف 
ترم های قبلی، کمک هزینه آنها قطع ش��ده اس��ت. خواهشمندیم علت این قطع 

حمایت از دانشجویان روزانه را توضیح دهید!
0919---0414

* قانون بیمه صندوق عشایری بیمه گذارانی که به مرز بازنشستگی رسیده و 10 
سال حق بیمه را واریز کرده اند، و طبق مصوبه مجلس و دولت بازنشسته هستند، 

چه زمانی اجرا می شود؟
خامسی
* از وزیر محترم آموزش و پرورش انتظار می رود در افزایش حقوق تبعیض قائل 
نشوند. اگر قرار بر افزایش است خوب است برای تمامی معلمین این افزایش اعمال 
شود. ما معلمان عشایر سیار که گاه 350 کیلومتر از مرکز استان فاصله داریم چرا 

باید از این افزایش محروم باشیم؟
معلم سیار عشایر خراسان شمالی- مراوه تپه گلستان

* وقتی ش��بکه ورزش داریم چرا وقت ش��بکه های دیگر  از جمله ش��بکه 
3 گرفته می ش��ود و برنامه های خوبی چون »سمت خدا« به ساعات دیگر 

منتقل می شود.
فریبرز منصوری- طه فرخی
* برای خرید یک یا چند عددنان باید فاصله ای از منزل را طی کرد و در نانوایی 
به صف ایس��تاد. اما عرضه س��یگار که بالی خانمانس��وز خانواده ها شده و شروع 
اعتیاد به مواد مخدر می باش��د در هر مغازه و دکه روزنامه فروش��ی عرضه می شود. 
اگر مسئوالن واقعاً عزم جدی برای مبارزه با اعتیاد دارند جلوی عرضه آسان سیگار 

را در کشور بگیرند.
شیر صفی از تهران

مردم را گران کردن چند باره اذیت می کند
 نه حذف یارانه پردرآمدها

س��خنگوی دولت و رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید حذف 
یاران��ه افراد پردرآمد موجب آزار و اذیت مردم می ش��ود و بنابراین نباید در این 

کار عجله کرد!
با ناکامی فروردین گذشته دولت در ثبت نام دوباره متقاضیان یارانه، مجلس 
دولت را مکلف به شناسایی و حذف یارانه خانواده های پردرآمد کرد. حتی وزیر 
اقتص��اد نیز از شناس��ایی ده میلیون نفر در این باره خب��ر داد اما اکنون 10 ماه 
پس از آن ماجرا نوبخت سخنگوی دولت می گوید هنوز نباید عجله کرد. وی در 
مصاحبه با شبکه دوم سیما و درباره اظهارات وزیر اقتصاد می گوید: ایشان ممکن 
است اظهارات زیادی داشته باشند، اما فقط این 10 میلیون نفر ذهن دوستان را 
درگیر کرده و رها نمی کنند. این در حالی است که حتی میزان ثروتمندان ما از 
این تعداد هم بیشتر است ولی باید به مرور آنها را شناسایی کنیم، چرا که اصرار 
بر کم کردن یارانه بگیران آن هم در حالی که اطالعات کامل و درستی در اختیار 

نداریم تنها به نارضایتی هموطنان منجر خواهد شد.)!(
وی می افزای��د: دول��ت اعتق��ادی ندارد که با یک حذف اش��تباه از لیس��ت 

یارانه بگیران مردم را اذیت کند. 
آنچه آقای نوبخت خاطرنش��ان نمی کند آزار و اذیت چندباره اقش��ار ضعیف 
جامعه به واسطه افزایش چندباره قیمت  حامل های انرژی و برخی خدمات دولتی 
است که به خاطر جبران کسری بودجه و طفره از حذف یارانه افراد پردرآمد انجام 
می شود. از سوی دیگر اظهارات رئیس جمهور مبنی بر عدم تمایل به سرک کشیدن 
در حساب شخصی افراد، که فهم و تعبیری خطا درباره ماجراست، مزید بر علت 
شده که پس از 10 ماه همچنان، موضوع الینحل بماند حال آن که در همه جای 
دنیا استفاده از این داده ها برای امور ملی و حاکمیتی یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
است و نمی توان این کار امانتدارانه در جهت عدالت اجتماعی و حذف یارانه نا به 

جای افراد پردرآمد را سرک کشی در حوزه خصوصی افراد نام نهاد.
نوبخت همچنین در مصاحبه خود تصریح می کند نس��بت مالیات به تولید 
ناخال��ص ملی در کش��ورهای دیگر به 30 تا 40 درصد می رس��د اما در ایران 6 
درصد اس��ت. روزنامه ایران نیز دیروز در تیتر اول خود نوشت 60 درصد اقتصاد 

کشور مالیات نمی دهد.
در این باره نیز جای پرسش است که آیا در آغاز هجدهمین ماه فعالیت دولت 
پذیرفتنی اس��ت که یک مقام ارشد دولتی تنها مالیات ندادن 60 درصد فعاالن 

اقتصادی را مطرح و نکوهش کند؟
هدف تهدید کنگره

اجبار ایران به توافق با اوباماست
سناتور آمریکایی تصریح کرد تهدید به تصویب تحریم های جدید، کمک به 

دولت اوباما و برای مجبور کردن ایران به قبول توافق دلخواه آمریکاست.
وال اس��تریت ژورنال در گزارش��ی نوشت: س��ناتورهای آمریکا در واکنش به 
تازه ترین موضع اوباما علیه مصوبه احتمالی تحریم های جدید علیه تهران اعالم 
کردند در صورت توافق هیچ تحریمی اجرا نخواهد ش��د. س��ناتورها از ماه جاری 

راجع به چگونگی تحریم های جدید به نشسته اند.
طرح پیشنهادی سناتورها »مارک کرک« از »ایلینویز« و »رابرت منندز« از 
»نیوجرسی« در خصوص تحریم های ایران پیش بینی می کند چنانچه تا ماه ژوئیه 
که مهلت مذاکرات هسته ای ایران به سر خواهد آمد توافقی نهایی به دست نیاید 

تحریم هایی جدید علیه ایران به اجرا درآید.
س��ناتور »باب کروکر« رئیس کمیته روابط خارجی س��نا در طرحی دیگر از 
کنگره خواس��ته مصوبه ای را تصویب کند که وزنه سیاس��ی کنگره را بر سر هر 
توافقی که با ایران به دست آید بیفکند و دولت را مجاب سازد هر توافقی را که 

با ایران به دست می آورد باید با تایید کنگره برساند.
کروکر گفت: »تردیدی نیست این کنگره بود که ایران را وادار به حضور پای 
میز مذاکره کرد. من همچنان نظرم این اس��ت که باید وزنه کنگره بر س��ر این 
موضوع بس��یار مهم و حیاتی س��نگینی کند چرا که این عامل تاثیر بسزایی در 

موفقیت مذاکرات خواهد داشت نه این که آن را تخریب کند«.
وال استریت ژورنال در گزارش خود اشاره می کند که دیپلمات های آمریکایی 
در محافل خصوصی عنوان می کنند که کاهش قیمت نفت در دو ماه گذش��ته 
اهرم قوی در مذاکرات به دست گروه »1+5« داده است. حسن روحانی اوایل ماه 
جاری میالدی در یک گفت وگوی تلویزیونی اشاره کرد تا زمانی که تحریم های 

بین المللی از میان برداشته نشود ایران قادر به احیای اقتصاد خود نخواهد بود.
سردبیر اجاره ای که هر چند ماه

یک بار تصادف می کند
دو تن از افراطیون مدعی اصالح طلبی تصریح کردند اقدام روزنامه مردم امروز 

پذیرفتنی نیست و به راننده ای می ماند که هر چند ماه یکبار تصادف می کند!

روزنامه مردم امروز با سردبیری محمد قوچانی )سردبیر 9-8 نشریه زنجیره ای 
توقیف شده( اخیراً به خاطر حمایت از نشریه هتاک فرانسوی که به پیامبر اعظم)ص( 

توهین کرده بود، توقیف شد.
کامبیز نوروزی در صفحه فیس بوک خود در این باره نوشت: توقیف مردم امروز 
تأسف بار است. دوستان از دیرباز از نگاه بنده حقیر نسبت به حقوق و آزادی مطبوعات 
آگاهی دارند. اما اجازه دهید این نقد جدی صنفی را به دوستان مردم امروز داشته 
باش��م که آنچه تیتر یک و عکس یک روزنامه ش��د، بی اندازه غیر حرفه ای و خطا 
بود و بگذریم که آیا ارزش داش��ت یا نه. یک روزنامه نگار حرفه ای قبل از هر چیز 
باید تاریخ و جغرافیای کالم را بشناس��د. به سادگی می شد فهمید که درست بعد 
از شماره ای از شارلی ابدو که کاریکاتور پیامبر اسالم را منتشر کرده است، انتشار 

جمله »من هم شارلی هستم« چقدر مشکل ساز است.
وی می افزاید: صبح همان روز در جایی که دوستانی دیگری هم بودند با دیدن 
این صفحه یک، همگی نگران توقیف بودند. این جور بی دقتی های غیر حرفه ای و 
گاه غیر مس��ئوالنه را نمی توان به نقد و نظر نکش��ید، به این نقدها و بسنده کردن 
به مرثیه یا حماسه س��رایی کمکی به توس��عه روزنامه نگاری کش��ور نمی شود. من 
ه��م از نظ��ر حقوقی و هم از نظر روزنامه نگاری، این توقیف و هر توقیف دیگری را 
نمی پس��ندم، اما، در این مورد اخیر، اش��تباهی بسیار غیر حرفه ای و بی توجهی به 
حساسیت هایی که یک روزنامه نگار حرفه ای باید آنها را حتماً ببیند، نقش بزرگی در 
این ماجرا داشت. وقتی یک راننده هر چند ماه یکبار تصادف می کند، البد رانندگی 

را خوب نیاموخته است.
قوچانی پیش از این س��ردبیر روزنامه آس��مان بود و از طریق همین روزنامه 
اظهارات یک عضو گروهک مرتد جبهه ملی  علیه حکم قرآنی قصاص و غیر انسانی 

خواندن این حکم الهی را منتشر کرد.
در همین حال جمیله کدیور همس��ر مهاجرانی در صفحه ش��خصی خود در 
یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: »به عنوان کسی که سالها روزنامه نگار بوده، از 
توقیف مردم امروز، مثل هر روزنامه دیگری بسیار متأسفم. با این حال به نظرم این 
روزنامه می توانست و می بایست بیش از این نوزده شماره عمر کند. ولی متأسفانه 
به دلیل یا دالیلی که بر من روشن نیست، نمی دانم چرا دوستان روزنامه نگاری که 
س��الها س��ابقه فعالیت در نشریات مختلف داشتند و بارها مزه تعطیلی را به دالیل 
واهی چشیده بودند، چطور متوجه حساسیت های وضعیت فعلی )اعم از سیاسی و 

فرهنگی( نبودند و به این راحتی بهانه به دست دادند.«
کدیور ادامه داده اس��ت: من نمی دانم چنان تیتری برای یک روزنامه سیاسی 
چه تفسیری در بین همکاران روزنامه نگار می توانست داشته باشد؟ آیا این به منزله 

گل به دروازه خودی نبود؟
نکته قابل تأمل در نوع موضع گیری های اخیر مدعیان اصالح طلبی، بی تفاوتی و 

بی غیرتی آنها نسبت به اهانت صورت گرفته علیه پیامبر اعظم)ص( است.
عبدی: نیروهای برانداز

در قبال مطهری سازشکار محسوب می شوند
عضو مستعفی حزب مشارکت تصریح کرد علی مطهری در اندازه ای نیست که 
پیگیر مسائلی نظیر حصر باشد و اصالح طلبان نیز در این زمینه کارنامه جالبی ندارند.
عباس عبدی در هفته نامه صدا خاطرنشان کرد: »اگر مواضع آقای مطهری را 
با مواضع اصالح طلبان یکسان کنیم، نه تنها از اثرگذاری آن کاسته می شود، بلکه 
در بی فایده و حتی مضر بودن آن نیز نباید تردیدی روا داشت. در این صورت آقای 
مطهری هم مثل سایر اصولگرایانی می شود که از درون و حلقه مرکزی اصولگرایان 
بیرون آمدند و حتی اکنون به جایی رس��یده اند که برای اصالح طلبان هم نس��خه 
می پیچند و نیروهای برانداز هم جلوی آنان سازشکار محسوب می شوند! و در عین 
حال نه تنها فاقد هرگونه اثرگذاری هستند، بلکه به نفع کسانی عمل می کنند که 

ادعای مبارزه با آنان را دارند.«
عبدی می افزاید: مس��ئله حصر نه در س��طح کنش های سیاسی آقای مطهری 

است و نه حتی در سطح کنش سیاسی دولت. 
وی ادامه می دهد: عمومی کردن هر روز مسئله حصر شاید دل عده ای را خنک 
کند، ولی معلوم نیست برای آرامش جامعه و تحقق هدف رفع حصر چقدر اثر دارد. 

در سیاست باید به کارآمدی و تاثیر عمل توجه کرد.
عبدی با اشاره به ماجرای منتظری در زمان دولت دوم خرداد می نویسد:»دست 
اصالح طلبان برای محاجه با حصرکنندگان بسته تر از آقای مطهری است، زیرا در 
زمان خودشان چنین حصری را برای مرحوم منتظری عمال پذیرفته بودند و االن 

نمی توانند به راحتی خالف آن را ادعا کنند.«

وی همچنین نوشت: »اصالح طلبان هم خیلی نمی توانند روی مخالفت های 
آقای مطهری حساب کنند مگر اینکه بخواهند این مسیر را تا پایان ادامه دهند 

که در این صورت جز بحران برای کشور نتیجه دیگری ندارد.«
حقوق های هنگفت می گیرند

که بگویند کاری از دست ما برنمی آید!
پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی می گوید مؤثرترین سیاس��ت برای 

گشایش اقتصاد، سیاست خارجی است.
به گزارش روزنامه تعادل، گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 
خاطرنشان می کند: در مجموع اگرچه به نظر می رسد پیگیری سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در شرایط تحریم برای جلوگیری از رکود اقتصادی و تبدیل تهدیدها به 
فرصت ها بسیار مفید است، اما در عین حال برای نیل به رشد باال و رونق پایدار 
اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده، کافی نیست. در این راستا مهم ترین و مؤثرترین 
سیاست برای گشایش اقتصادی، اقدامات مؤثر در حوزه خارجی است. پیگیری 
سیاست خارجی که بتواند در عین حفظ حقوق اساسی کشور در موضوعات مورد 
مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین المللی را به 
سمت کاهش و لغو تحریم های اقتصادی پیش ببرد، بستر مناسب برای خروج از 
محدودیت های فعلی اقتصاد را مهیا کرده و با تکمیل این فرآیند با سیاست های 

اقتصادی مناسب امکان بازگشت رونق به اقتصاد کشور را فراهم می کند.
این پژوهش��کده توضیح نداده که در صورت س��نجاق ک��ردن همه چیز به 
سیاست خارجی و مذاکرات، پس مسئوالن اقتصادی و بانک مرکزی و از جمله 
متولیان همین پژوهشکده چه کاره اند و اگر کاره ای نیستند چرا استعفا نمی دهند 
ت��ا حقوق بیخودی و هنگفت از بیت المال نگرفته و امکانات گس��ترده دولتی را 

معطل و بلوکه نگذارند.
سیاس��یون حاکم بر برخی دس��تگاه های دولتی، در هنگام نقد دولت سابق 
تصریح می کردند 90 درصد مش��کالت اقتصادی هیچ ربطی به تحریم ها ندارد و 

مربوط به سوء تدبیر مدیریتی و دولتی است.
سرانجام سیاه

نظام برده داری جنسی غرب
دو تن از بازیگران فیلم های پورنوگرافی با اعالم آلودگی خود به ویروس ایدز 
گفتند شرکت های سازنده فیلم های پورنوگرافی فقط نگران سود و تجارت خود 

هستند و هیچ نگرانی نسبت به سالمت ما نداشتند.
به گزارش هافینگتون پست، راد دیلی و کامرون بی در مصاحبه با خبرنگاران 
با حالتی مغموم از آلودگی خود به ویروس اچ آی وی خبر دادند. دیلی 32 س��اله 
می گوید برای شرکت های سازنده فیلم های پورن این یک تجارت صرف است و 

آنها فقط نگران سود خود هستند ونه سالمتی بازیگران.
کامرون بی بازیگر 29 س��اله نی��ز در این مصاحبه ضمن گریه کردن مقابل 

خبرنگاران، از بیماری خود خبر داد.
به گزارش بی بی س��ی تابستان امس��ال چند بازیگر دیگر فیلم های پورنو هم 
حامل ویروس اچ.آی.وی تش��خیص داده شدند، به طوری که شرکت های بزرگ 

تهیه کننده این فیلم ها ناچار شدند چند پروژه خود را متوقف کنند.
در همین حال گزارش پژوهشگران آلمانی حاکی است تماشای پورنوگرافی با 
کوچک شدن قشر خاکستری مغز و تضعیف برخی ارتباطات مغزی همراه است.
یکی از فرضیه هایی که مؤسس��ه تکامل انس��انی مکس پالنک و دانش��کده 
روانپزشکی شریته آلمان به طور مشترک مطرح کردند، این است که مغز کسانی 
ک��ه بیش��تر در معرض پورنوگرافی قرار می گرفتن��د، در مناطقی که »انگیزه« و 

سیستم پاداش را در کنترل دارد کوچکتر بود.
دکتر س��یمونه کیون مدیر این گروه تحقیقاتی گفت: کس��انی که زیاد 
پورن می بینند، به محرک های بس��یار قوی تر جنس��ی نیاز دارند تا به لذت 
طبیعی برسند. این امر می تواند دلیل نارضایتی از زندگی جنسی در بسیاری 

از زوج ها باشد.
این در حالیس��ت ک��ه در برخی کلینیک های درمان مش��کالت جنس��ی، 
پورنوگرافی به عنوان ارتقاء دهنده زندگی جنسی توصیه می شود؛ اما پژوهش های 
اخیر نشان می دهد که تماشای بیش از حد پورنوگرافی احتماالً می تواند زندگی 

زوج ها را به مخاطره بیندازد.
سیمونه کیون توضیح می دهد: »میل به تکرار خود به خودی تماشای فیلم های 
پورن دقیقاً مش��ابه مکانیزم اعتیاد به مواد مخدر است. یعنی چون مصرف مواد 
مخدر، پس از مدتی، کارایی مغز در ایجاد حس لذت را کم می کند، فرد اعتیاد 

به محرک بیشتری پیدا می کند.
تحقیق دیگری که در ژورنال انجمن روانپزشکان آمریکا منتشر شده است به 
رابطه میان افزایش تماشای پورنوگرافی و افسردگی و روی آوردن به الکل اشاره 
می کند. در این تحقیق نیز تماش��ای زیاد پورنوگرافی به اعتیاد به مواد مخدر و 

الکل ربط داده شده است.

روزنام�ه اصالح طلب ش�رق 
روز گذش�ته با تمس�ک به واژه 
»افش�اگری«  و ب�ا اس�تفاده از 
تیتری دروغی�ن، مدعی خروج 
22 هزار میلیارد دالر از کش�ور 

در دولت گذشته شد!
روزنامه ش��رق در صفحات اول 
و دوم خ��ود با اس��تفاده از رو تیتر: 
»افشای یک فس��اد دیگر دولت  قبل 
توس��ط جهانگیری« و تیتر: »خروج 
22هزار میلیارد دالر بدون بازگشت از 
کشور« کوشید به زعم خود یک فساد 
دیگر را علم کرده و همه ذهن ها را از 
کم کاری ها و بی برنامگی های دولت 
تدبیر و امید  به فساد سوق دهد! به 
نظر میرسد این کار در راستای اجرای 
دقیق  ضرب المثل آمریکایی صورت 
گرفت��ه ک��ه می گوی��د: دروغ هرچه 
بزرگتر باش��د باور پذیرتر اس��ت! اما 
ظاهرا این بار ناش��ی گری کار دست 
آنها داده و عددی گفته ش��ده که در 
نخستین نگاه دروغ بودن آن آشکار 
میش��ود چرا که هم��گان می دانند 
22هزار میلیارد دالر بیش از بودجه 
چهار و حتی پنج  دهه ایران اس��ت 
و اساس��ا هرگز چنین پولی در بانک 
مرکزی ما مجتمع نبوده که بخواهد 

به خارج منتقل شود! و ظاهرا طراحان 
دروغ یا معنی 22 هزار میلیارد دالر 
را نمی دانسته اند و یا برای مخاطبان 
خود معتقد به قدرت تحلیل نبوده اند!  
البته برای باقی گذاشتن راه فرار در 
پس از دوبار استفاده از تیتر 22هزار 
میلی��ارد دالر، در انته��ای خبر عدد 
اعالمی از سوی معاون رئیس جمهور 
یعن��ی 22 میلی��ارد دالر را م��ورد 
اس��تفاده قرار داده ان��د! البته اعالم 
این عدد از س��وی جهانگیری تازگی 
ندارد و بررس��ی رسانه های همسو با 
دولت نشان می دهد که ظاهرا آقای 
معاون اول فارغ از همه مسولیتهای 
قانونی، مشغول سوژه سازی مستمر 
و عدد س��ازی پیوس��ته بدون اثبات 
وانتش��ار اس��ناد آنس��ت تا جایی که 
موض��وع  خ��روج 22 میلی��ارد دالر 
از کش��ور را در حد برداش��ت پول از 
دخل یک مغازه ساده س��ازی کرده و 
به مطبوعات همسو اعالم کرده است! 
به نظر می رس��د در شارالتانیزم 
رس��انه ای مورد عم��ل روزنامه های 
زنجیره ای، ضروریست افکار عمومی 
هرچه بیش��تر مورد هجوم هر روزه 
قرار گی��رد تا مردم- ک��ه روزگاری 
دانس��تن حقش��ان بود- از دانستن 

حقایق محروم شوند! حقایق تلخی 
مثل  بی عملی و بی برنامگی دولت در 
حوزه اقتصاد و تخلفات گسترده مالی 
و اقتصادی در هیاهوهای رسانه ای!  
هفته گذشته و در حاشیه نشست 
تخصص��ی رؤس��ای ادارات مب��ارزه 
با جرای��م اقتصادی پلی��س آگاهی 
س��ردار محمدرضا مقیم��ی رئیس 
پلیس آگاهی در جمع خبرنگاران از 
رشد چش��م گیر و تکان دهنده فساد 
اقتصادی در دولت یازدهم خبر داد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره  
به آماره��ای موج��ود تصریح کرد: 
اختالس در 10 ماهه اول سال جاری  
27 درصد نس��بت به مدت مش��ابه 
افزای��ش یافته، تبان��ی در معامالت 
دولت��ی 20 درص��د افزایش یافته و 
زمین خواری نیز 40 درصد افزایش 

داشته است.
با توجه به این آمار تکان دهنده 
ک��ه از س��وی یک مقام مس��ئول و 
و  آم��اری  مس��تندات  براس��اس 
پرونده ه��ای تش��کیل ش��ده اعالم 
می گردد، می ت��وان فهمید که چرا 
مس��والن دولتی دائما به جعل آمار 
و خلق اعداد و ارقام اثبات نش��ده از 

فساد سخن می گویند!

دروغ 22هزار  میلیارد دالری اصالح طلبان
با کارکرد انتخاباتی!

توضیح ظریف درباره پیاده روی با جان کری

مذاكرات تنش آلود بود
خواستیم با هوای پاک فضا را عوض كنیم!

وزی�ر امور خارجه در پاس�خ به 
انتقاده�ا درخصوص پی�اده روی با 
وزیر ام�ور خارجه آمری�کا در ژنو، 
گف�ت: مذاک�رات تنش آل�ود بود و 
خواستیم با اس�تفاده از هوای پاک 

فضا را عوض کنیم!
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
که صبح دیروز با مترو به محل کار خود 
می رف��ت، در جمع خبرنگاران گفت: در 
حال حاضر کلیات در مذاکرات مشخص 
شده؛ اصل غنی سازی، ضرورت برداشتن 
تحریم ها و حفظ برنامه هس��ته ای ایران 
مورد قبول همه واقع شده است. چند ماه 
پیش رو که در حال مذاکره هس��تیم در 

باره جزئیات گفت وگو می شود.
ظری��ف اظه��ار داش��ت: مذاکرات 
پیچی��ده ش��ده و به جایی رس��یده که 
وارد جزئیات ش��ده ایم چ��را که کلیات 

مشخص است.
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ه مرحله ای 
رس��یده ایم که در آن ، جزئیات بس��یار 
جدی اس��ت گفت: نکته ای که همیشه 
تاکید کرده ایم این اس��ت که باید طرف 
مقاب��ل بپذیرد اگر می خواهد با ایران به 
راه حل مذاکراتی برس��د باید از سیاست 
فشار دس��ت بردارد. آنها نمی توانند هم 
مذاکره کنند و هم فش��ار را وارد کنند؛ 
فکر می کنم موضوع روش��ن شده و در 
حال حاض��ر فقط درباره س��از و کار ها 

مذاکره می کنیم.
وزی��ر ام��ور خارجه تصری��ح کرد: 
آمریکایی ه��ا اگر می  خواهن��د موضوع 
هس��ته ای به نتیجه برسد و یک سابقه 
مثبت در این زمینه ایجاد شود، هر چه 
سریع تر این بازی خطرناک فشار بر ایران 

را خاتمه دهند.
می خواستیم حوصله خبرنگاران 

سر نرود!
ظریف در پاسخ به سؤال خبرنگاری 
درباره اینکه چرا دو دور مذاکره اخیر در 
ژنو در سطح معاونان برگزار شد، گفت: 
می خواستیم حوصله ش��ما خبرنگاران 
سر نرود و حرف جدیدی داشته باشیم!

وی درباره اینک��ه آیا در هفته های 
آینده نیز با »جان کری« دیدار خواهید 
داشت یا خیر گفت: ما در آخر این هفته 
به همراه تعداد دیگ��ری از وزرای 5+1 
در داووس ب��رای اجالس مجمع جهانی 
اقتص��اد دیدار خواهیم داش��ت و هنوز 
برنامه ریزی قطعی ب��رای دیدار صورت 
نگرفته اما فرصتی است تا در این اجالس 

مذاکره کوتاهی داشته باشیم.همزمانی 
حضور من و جان کری در اجالس کوتاه 
است، لذا احتمال اینکه با کری مالقات 
کنم زیاد است، اما زمان آن کوتاه است 

نه هشت ساعته.
وزیر ام��ور خارجه ادامه داد: بعد از 
اجالس داووس کنفرانس امنیت مونیخ 
وجود دارد و براس��اس شنیده ها وزرای 
1+5 در مونیخ حض��ور دارند و احتماال 
دور بع��دی مذاکرات ای��ران و 1+5 در 

مونیخ  برگزار می شود.
ظری��ف یادآور ش��د: »چینی ها در 
وین پیش��نهادهای خیلی خوبی آوردند 
و روس ها نیز در مورد همکاری با ایران 
در حوزه غنی س��ازی و تولید س��وخت 
نظ��رات خوبی داده اند؛ فرانس��وی ها در 
مورد گداخت هس��ته ای نظرات خوبی 
را ارائه دادند؛ یعنی زمینه های مختلفی 
مط��رح ش��ده و به صورت غیررس��می 
نوش��ته هایی هم بین طرف ه��ا هم در 
زمینه همکاری ه��ای موجود رد و بدل 

شده است.«
وی در پاسخ به این پرسش که شما 
گفته اید در این 4 ماه سعی می کنیم به 
نتیجه ای برس��یم گف��ت: »در واقع یک 
هفته برای رسیدن به توافق کافی است 
و این در صورتی است که همه طرف ها 
ب��ه این واقع بینی برس��ند ک��ه تحریم 
کارایی ندارد و برنامه هسته ای ایران در 
ابع��اد مختلف ادامه می یابد . بهترین راه 
برای اینکه اطمین��ان پیدا کنند برنامه 
هسته ای ایران صلح آمیز است این است 
که این برنامه به صورت ش��فاف و تحت 
نظارت آژانس ادامه داش��ته باشد و این 
یک واقعیت اس��ت . همه به این واقعیت 
رسیده اند که برنامه هسته ای ایران ادامه 
خواهد داش��ت و تحریم ها باید برداشته 
ش��ود و این جزئیات اس��ت ک��ه کار را 

طوالنی کرده است.«
با قهر نمی شود!

وزیر امور خارجه درباره سفرش به 
فرانسه و اینکه منتقدین گفته اند در این 
ش��رایط نباید به فرانس��ه سفر می کرد 
گف��ت: »سیاس��ت خارجی ای��ران باید 
فعال باش��د، ما با قهر کردن نمی توانیم 
سیاست خارجی را دنبال کنیم. ما باید 
در همه صحنه ها حضور داش��ته باشیم 
و دیدگاه هایم��ان را به صورت ش��فاف، 

منطقی و جدی بیان کنیم.«
ظریف افزود: »ما افراط را در توهین 
به مقدس��ات محکوم می کنیم و در این 

زمینه پیشگام بوده ایم و من در مالقاتم 
با وزیر خارجه فرانس��ه موضع و دیدگاه 
منطق��ی خ��ود را صریح بی��ان کردم و 
بی رودربایستی با فابیوس صحبت کردم.«

ماجرای ظریف، کری
 و هوای پاک!

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش 
که پیاده روی با جان کری آیا پیش��نهاد 
ش��ما بوده یا وی گفت: »نخیر، به دلیل 
اینکه جلس��ه صریح و جدی داش��تیم 
شاید نیاز بود که چند دقیقه ای بحث ها 
متوقف ش��ود و به ش��کل دیگری ادامه 
یابد؛ این کارها در بحث های دیپلماسی 
خیلی طبیعی است؛ ژنو دو ایراد داشت، 
یکی اینکه هتل، باغ و حیاطی نداشت و 
دیگر اینکه کوچه های کنار هتل که چند 
دقیقه ای در آن قدم زدیم پر از خبرنگار 
بود و آنها هم اینگونه سوژه ها و عکس ها 

را می پسندند.«
آق��ای ظریف، در حال��ی پیاده روی 
ب��ا کری را اقدامی کامال طبیعی قلمداد 
می کن��د که وزیر امور خارجه آمریکا در 
آخرین اظهارات ضد اس��المی خود، به 
صورت رسمی از انتشار کاریکاتور موهن 

نشریه فرانسوی حمایت کرد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: »بیش از 
اندازه مورد نیاز پرداختن به این حواشی 
کمکی نمی کند؛ حرکتی که انجام ش��د 
بدون حاشیه سازی بود و صرفا به دلیل 
این ب��ود که مذاکرات از حالت نس��بتا 
تنش آلودی که پیدا کرده بود خارج شود 
تا بتوان با استفاده از هوای پاک مقداری 

فضای مذاکرات تغییر پیدا کند«!
ظریف اضافه کرد: »مذاکرات بسیار 
فش��رده بود و تنها زمان اس��تراحت ما 
همان یک ربع پی��اده روی و زمان نماز 
بود که جلسه بسیار جدی بود و فرصت 
اس��تراحت وجود نداشت؛ فکر می کنم 
دوس��تانی که بی��ش از ظرفیت موضوع 
در این زمینه استفاده سیاسی می کنند 
اش��کالی ن��دارد، ما آمادگ��ی داریم که 
دوستان استفاده سیاسی کنند؛ همیشه 
گفت��ه ام مذاکرات ما ی��ک حرکت ملی 
است و جناحی نیست و من هیچ گاه در 
عمرم جناحی نبوده ام و نخواهم شد و لذا 
دوستان مطمئن باشند من برای اهداف 
جناح��ی چنی��ن کاری را نمی کنم چرا 
که جناحی ندارم و از دوستان نیز توقع 
دارم ک��ه منافع ملی را فدای مالحظات 

جناحی نکنند.«
آق��ای ظری��ف در حالی از اس��تفاده 

سیاسی منتقدان سخن می گوید که اتفاقا 
برخی تحلیلگران، پیاده روی وزرای خارجه 
ایران و آمریکا را یک نوع حرکت سیاسی 
قلمداد کردند. اقدامی که متاسفانه در پازل 
منافع آمریکا و با هدف عادی سازی خطوط 
قرمز جمهوری اس��المی ایران در رابطه با 

استکبار جهانی قرار می گیرد.
ان ش��اءاهلل  ادام��ه گف��ت:  در  وی 
همان ط��ور ک��ه با لطف خ��دا و عنایت 
امام زمان )ع��ج( قطعنامه 598 با همه 
دشواری ها با موفقیت و سربلندی مردم 
ایران تمام شد، این مذاکرات هم با همان 

شکل تمام می شود.
مذاکره کننده ارش��د هس��ته ای در 
پیش بینی  نس��بت به حص��ول توافق تا 
اس��فند ماه عنوان کرد: اگر طرف مقابل 
آمادگی داشته باشد ما آمادگی داریم تا 
بهمن ماه و س��الگرد پیروزی انقالب به 

نتیجه برسیم.
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گفت: دیروز، روزنامه شرق در صفحه اول خود از قول جهانگیری تیتر 
زد که 22 هزار میلیارد دالر بدون بازگشت از کشور خارج شده است!!

گفتم: 22 هزار میلی�ارد دالر؟! این رقم فوق کالن کجا بوده؟ از 
کجا برداش�ت شده و از کجا خارج شده؟! اصال می فهمند 22 هزار 

میلیارد دالر یعنی چی؟!
گف��ت: البته روزنامه ش��رق به روش همیش��گی مدعی��ان اصالحات، 
کلک مرغابی زده و در تیتر صفحه اول و تیتر خبر در صفحه 2 مبلغ 22 هزار 

میلیارد دالر را آورده ولی در متن خبر نوشته 22 میلیارد دالر!
گفتم: 22 میلیارد دالر هم دروغ اس�ت چون اوال خزانه دولت، 
دخل بقالی نیست که هر کس از راه رسید دست کند و پول بردارد! 
و ثانیاً برداشت از آن به مجوز مجلس نیاز دارد و ثالثا بعد از مجوز 
هم از طریق بانک ها و در قالب س�ند برداش�ت می شود و رابعاً: اگر 

راست می گویند اسناد آن را ارائه کنند!
گفت: اصالح طلبان برای انتخابات مجلس به این دروغ ها نیاز دارند چون 
ب��ه هیچ یک از وعده ه��ای خود که عمل نکرده اند و باید با تخریب دیگران 

ابراز وجود کنند...
گفت�م: معنی دولت راس�تگویان را هم فهمیدیم! از ش�خصی 
پرس�یدند آیا در همه عمرت یک حرف راس�ت زده ای؟ گفت؛ اگر 

بگویم آری، دروغ دیگری گفته ام!

تسلیت به همکار
بانهایت تاس��ف مطلع شدیم همکارمان آقای حمید ترابپور در غم از 
دست دادن برادر گرامی اش سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان و دیگر 

خانواده های عزادار برای آن مرحوم رحمت الهی خواستاریم.


