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33916546 تمام ساعات شبانه روز ۱- شاید کســانی این نگاه را »بدبینانه« تلقی کنند ولی همه شواهد 

و نشــانه های موجود حکایت از آن دارند که نگاهی »واقع بینانه« است 
و آن، این که چالش هســته ای کشورمان  با حریف »نقطه پایان« ندارد و 
رسیدن به توافقی که در آن حق ایران اسالمی به رسمیت شناخته شده 
باشــد، »ناممکن« و »محال« است. چرا که چالش هسته ای یازده ساله با 
۱+۵ و پیش از آن با تروئیکای اروپایی فقط تابلوی هســته ای دارد ولی 
ماهیت و موضوع آن »هسته ای« نیست. آمریکا چالش هسته ای را بهانه ای 
برای تحریم ها می داند و تحریم ها را »کارآمدترین حربه«! برای مقابله با 
پیشرفت و جهان شــمولی ایران اسالمی تلقی می کند. حاال اگر دشمنی 
آمریکا با موجودیت جمهوری اسالمی ایران را هم به صورت مسئله اضافه 
کنیم، نتیجه می گیریم که از نگاه آمریکا و متحدانش چالش هســته ای 
ادامه درگیری های ســی و چند ساله و از جمله، صحنه دیگری از جنگ 
۸ ساله اســت. بنابراین، »لغو تحریم ها« که در مذاکرات هسته ای دنبال 
می کنیم، مانند آن است که از حریف انتظار داشته باشیم در میدان جنگ 
با ایران اسالمی، کارآمدترین اسلحه خود را زمین بگذارد! و بدیهی است 
که نگذاشته و نمی گذارد. کسانی که از مذاکرات هسته ای نتیجه دیگری 
را انتظار دارند، جغرافیای مذاکرات را آنگونه که واقعًا هست نمی بینند و 
به جای آن که با نگاه به »شناسنامه مذاکرات« که »غیر هسته ای« است، 
مسیر حرکت خود را تنظیم کنند، به »تابلوی مذاکرات« که آدرسی غلط 

می دهد چشم دوخته اند.
۲- همین دو روز پیش، رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای خبرگان به 
یکی از شگردهای آمریکا اشاره کرده و فرمودند؛ »هر وقتی که یک زمانی 
معین شده است برای پایان مذاکرات و ما به این زمان نزدیک می شویم، 
لحن طرف مقابل، بخصوص آمریکایی ها تندتر، ســخت تر و خشــن تر 
می شود، این، برای این است که جزو شگردهای اینهاست، جزو حیله ها 

و خدعه های اینهاست.«
و اکنون، سؤال این اســت که چرا در طول بیش از ۱۱ سال گذشته، 
هر وقت به نقطه پایان نزدیک شده ایم، آمریکایی ها بهانه جدیدی پیش 
کشــیده و ساز تازه ای کوک کرده اند و اجازه نداده اند مذاکرات به نتیجه 

برسد؟! علت آن است که به ادامه چالش برای ادامه تحریم ها نیاز دارند.
ســال گذشــته در آغاز ســال ۱۳۹۲، حضرت آقا طی سخنانی در 
حرم رضوی علیه السالم به همین نکته اشاره داشته و گفتند؛ »آمریکایی ها 
دوست ندارند گفت وگوهای هسته ای تمام شود و مناقشه هسته ای حل 
شود وگرنه چنانچه آن ها مایل به اتمام این مذاکرات بودند، راه حل بسیار 

نزدیک و بسیار آسان بود«.
۳- »دیوید فروم« کارشــناس و نویسنده برجسته آمریکایی در 
سایت CNN می نویسد »در صورت پایان مذاکرات هسته ای و رسیدن 
به توافق با ایران، باید تحریم ها برداشته شود و این در حالی است که 
تحریم ها با دو هدف پلکانی »تغییر رفتار- BEHAVIOR« و ســپس 
»تغییر ســاختار - STRUCTURE« نظام دینی ایران وضع شده اند!« که 

البته به قول رهبر انقالب تغییر رفتار همان تغییر ساختار است.
پیش از او، »جرج فریدمن« مسئول مرکز راهبردی »استراتفور« که به 
باشگاه کهنه کاران CIA معروف است، تصریح کرده بود که »مشکل ما با 
ایران بر سر فعالیت هسته ای این کشور نیست، بلکه مشکل آن است که 
ایران نشان داده است نه فقط بدون حمایت آمریکا، بلکه در حال درگیری 
و مناقشــه با آمریکا نیز می توان بزرگترین قدرت تکنولوژیک و نظامی 
منطقه بود. این پدیده، ایــران را به یک الگو تبدیل کرده که بهار عربی 

)بیداری اسالمی( را در پی داشته است«.
۴- اوایل دهه ۸۰ و در گرماگرم نخســتین سال های چالش هسته ای 
کشورمان با تروئیکای اروپایی- فرانسه، انگلیس و آلمان- و چند ماهی بعد 
از اجالس اکتبر ۲۰۰۳ تهران، طی یادداشتی با اشاره مستند به کارشکنی ها 
و قانون گریزی های حریف، نتیجه گرفتیم که چالش هسته ای غرب با ایران 
اســالمی فقط یک بهانه است و این چالش را با استناد به شواهد و قرائن 
موجود، ادامه جنگ تحمیلی دانستیم که با تغییر شکل- و نه ماهیت- در 
عرصه ای دیگر کلید خورده و به جریان افتاده است. پیش بینی کرده بودیم 
که آمریکا و متحدانش پرونده هســته ای کشورمان را به شورای امنیت 
سازمان ملل می فرستند. آن روزها برخی از مسئوالن محترم کشورمان، ابرو 
در هم کشیده و به کیهان اعتراض کردند که چرا »تخم بدبینی می افشاند!« 
و آقای »گری سیک« مشاور امنیتی رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای، 
کیهان را به »تندروی«! و »سنگ اندازی«! در مسیر مذاکرات متهم کرد. ولی 
آن پیش بینی به حقیقت پیوست و آمریکا و متحدانش برخالف  بند»C« از 
ماده ۱۲ اساسنامه آژانس، پرونده هسته ای کشورمان را به شورای امنیت 

سازمان ملل فرستادند«.
۵- تأکید بر این واقعیت که چالش هسته ای هرگز نقطه پایانی ندارد 
و رســیدن به »توافق« با حریف »ناممکن« و »محال« است، از آن جهت 

ضروری است که؛
الف: برخی از مسئوالن محترم کشورمان برخالف آنچه انتظار می رفت 
و می رود، از فراز و نشیب چالش ۱۱ ساله هسته ای درس نگرفته اند و هنوز 
با خوشــبینی غیرموجه و بی دلیل به نتیجه مذاکرات می نگرند. بدیهی 
اســت که چنانچه این طیف از مسئوالن محترم نگاه خویش را از تابلوی 
مذاکرات به »شناسنامه مذاکرات« برگردانند، کلید لغو تحریم ها را در قفل 

مذاکرات نمی چرخانند.
ب: اگــر بپذیریم که حریف از چالش هســته  ای به عنوان یک بهانه 
برای تحریم ها استفاده می کند و هرگز از آن دست نمی کشد، بی تردید، 
برای عبور از تحریم ها به راه کارهای دیگری روی می آوریم و بسیاری از 
ظرفیت های بر زمین مانده داخلی را به کار می گیریم که رویکرد به اقتصاد 

مقاومتی از جمله آنها و بااهمیت ترین آنهاست.
ج: چنانچه ما نیز به مذاکرات هســته ای به عنوان آوردگاه و میدان 
جنگ با حریف نگاه کنیــم، به جای امتیازدهی برای جلب اعتماد طرف 
مقابل، که می دانیم بی نتیجه است، پاشنه آشیل حریف را نشانه می رویم 
و از اهرم های فراوانی که در اختیــار داریم برای ضربه زدن به آمریکا و 
متحدانش استفاده می کنیم. به عنوان مثال، چرا مجلس شورای اسالمی، 
طرحی را به تصویب نمی رساند که براساس آن، کشورهای اروپایی همراهی 
کننده با تحریم های آمریکا را از اولویت مبادالت تجاری کشورمان خارج 
کند. هم اکنون کارخانه عظیم »رنو« و »پژو سیتروئن« فرانسه به برکت 
روابط اقتصادی پرحجم با ایران نفس می کشد و قطع این رابطه می تواند 
فرانســه را با بحران اقتصادی بزرگی روبرو کند و یا در حقوق بین الملل 
فصلی با عنوان حق مقابله به مثل -RETALIATION- آمده اســت. این 
فصل به کشوری که حق قانونی آن از سوی یک یا چند کشور دیگر نقض 
گردیده اجازه مقابل به مثل داده است. جمهوری اسالمی ایران می تواند 
در واکنش به قطعنامه اتحادیه اروپا که تعهدآور بین المللی نیست، از این 
حق اســتفاده کند و تنگه هرمز را به روی نفتکش های حامل نفت برای 
کشــورهای اروپایی تحریم کننده ایران ببندد. گفتنی است کشورهای 
اروپایی مجاز به خرید یا نخریدن نفت ایران هستند ولی قطعنامه اتحادیه 
اروپا تصریح دارد که این اقدام برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران است. 
بنابراین جمهوری اسالمی ایران نیز با استناد به »کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو« 
و »کنوانســیون ۱۹۸۲ جامائیکا« که مدلول آن نظام حقوقی آبراهه های 
بین المللی و حق عبور کشتی هاســت، می تواند عبور نفتکش های حامل 
نفت برای کشورهای اروپایی تحریم کننده ایران و یا کشتی های اروپایی 

حامل کاال برای کشورهای منطقه را ممنوع اعالم کند و...
د: اگر آنگونه که شــواهد و نشانه ها حکایت از آن دارند، بر این باور 
باشیم که چالش هسته ای فقط یک بهانه برای تحریم هاست، دلیلی ندارد 
که همه توان کشور را درگیر مذاکرات کنیم و می توانیم سطح مذاکرات 
را هم از مقامات بلندپایه- وزیر خارجه- به ســطح کارشناسان و مدیران 

کل تنزل بدهیم.
همین جا گفتنی است که ادامه مذاکرات به دو علت ضروری است. اول؛ 
اثبات غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و دوم آن که تیم هسته ای کشورمان 
به لحاظ فنی و حقوقی که مبنای قانونی مذاکرات است نسبت به حریف 

دست برتر را دارد.
۶- متأســفانه جریان مرموزی در داخل کشــور که به شدت شیفته 
آمریکاست و برخی از اصحاب فتنه ۸۸ نیز در آن نفوذ کرده اند، هرگونه 
نقد و پیشنهادی را بدون ارزیابی میزان کارآمدی آن، به حساب مخالفت با 
دولت محترم و یا تیم مذاکره کننده هسته ای می نویسند و حال آن که هیچ 
منتقد دلسوز و دوستدار نظام، فرزندان انقالب را به کوتاهی و بی توجهی 
نسبت به منافع ملی متهم نمی کند، اگرچه به قول رهبرمعظم انقالب، طرف 
مقابل اهل حیله و نیرنگ است و این واقعیت عالوه بر آن که هوشمندی 
و هوشیاری بیشــتر تیم محترم مذاکره کننده را می  طلبد، به دلسوزان 
انقالب که دوستداران تیم مذاکره کننده هستند نیز این حق را می دهد 
که دلواپس و نگران ترفندهای حریف باشــند. چرا که فرزندان انقالب 
بی تردید، منافع اسالم و انقالب و مردم را نادیده نمی گیرند. اما احتمال 
این که خدای نخواسته در مواردی از سوی نمایندگان شیطان بزرگ فریب 

بخورند، وجود دارد.

راهنماتوافق هسته ای محال است!

حسین شریعتمداری

* یادداشت کیهان با موضوع »معادالت حل نشده قیام« تمام خستگی را 
از جان انسان بیرون می کند. پیشنهاد می کنم کسانی که این یادداشت را 

نخوانده اند به آرشیو روزنامه مراجعه بکنند.
0912---630۸
* این رویای دوم خردادی ها که روزی بتوانند ایران را وادار به کرنش در 
مقابل آمریکا بکنند هرگز تعبیر نخواهد شد. فرزندان معنوی امام خمینی)ره( 
با پرچمداری ولی امر مسلمین جهان امام خامنه ای پوزه شیطان بزرگ را 

به خاک خواهند مالید. ان شاءاهلل
0912---۷9۷۷
* آمریکایی ها و غربی ها برای اینکه در این زمان که مذاکرات هســته ای 
به نقطه حساس و مهم رســیده بتوانند تیم  هسته ای کشورمان را تحت 
تاثیر قرار بدهند و امتیاز بیشتر بگیرند هم بین خودشان )یعنی کنگره و 
ریاســت جمهوری( و نیز اعضای ۱+۵ و هم بین عوامل داخلی تقسیم کار 

کرده اند.
0912---۷9۷۷
* در بحبوبــه مذاکرات هســته ای حــذف تنها نماد هســته ای از روی 
اسکناس های کشور کامال رقیب را جسورتر و دست هیئت مذاکره کننده 

را خالی می کند آیا نام تدبیر بر چنین اقداماتی می توان نهاد؟
091۷---1395
* در عجبم از این مدعیان اصالح طلبی ... که یک فرد بی گناه را به جرم 
یک سوال ساده به باد کتک می گیرند. عرض می کنم شایسته است ابتدا 
خود را اصالح کنند و ظرفیت خود را باال ببرند، اصالح جامعه پیش کش!
رضا کامرانی
* وقتی خبر ضرب و شتم جانباز عزیز را در کرمان توسط فتنه گران شنیدم 
بسیار متاثر شدم. واقعا چه بر سر ما آمده که اجازه می دهیم پادوهای آمریکا 
و پیاده نظام نتانیاهو با رفتارهای وحشیانه و همانند تکفیری های داعش به 

عزیزترین های ملت، تعرض کنند.
0939---4995
* بعد از حذف نماد انرژی هســته ای از اســکناس های پنج هزار تومانی 
دســتاورد دیگــری از دولت تدبیــر و امید رونمایی شــد؛ حذف تصویر 
مسجداالقصی از پشت اسکناس های دو هزار تومانی و جایگزینی خانه ای 
تاریخی در یزد! همچنین نماد ماهواره امید جای خود را به یک کاســه و 

بشقاب گلی دوران های گذشته داد. زهی تاسف!
0912-560۸
* هیچ ایرانی غیرتمندی نیســت که حاضر باشد نماد هسته ای کشور و 
حدیث پیامبر اکرم)ص( از روی  اسکناس های ۵ هزار تومانی حذف بشود. 
با این کارها سرکشــی دولت و دولتی ها از خانواده شهدا به ویژه شهدای 

هسته ای کمرنگ می شود.
0912---۸612
* به عزیزی که از طریق این ســتون پرسیده بود پس از دو سال مذاکره 
با آمریکایی ها چه چیزی عاید مردم ایران شده عرض می کنم چرا چیزی 
عاید ما نشده پس عناوین  بی سواد، جهان ندیده و تازه به دوران رسیده ها 

که آقای رئیس جمهور نثار هم وطنان خود کرده چیست؟
0912---۷032
* اگر جلوی مفاسد اقتصادی گرفته شود، اگر به جای پورشه به کشاورزی 
کمک شود. اگر محکم در برابر غرب بایستیم، اگر افراد مروج غربی شدن 
در محیط های دانشــگاهی را طرد کنیم اگر فاصله ۲۲ میلیونی حقوق ها 
برداشته شود و اگر مدیریت به افراد کاردان سپرده شود، غرب چنین دچار 
توهم نمی شود که بعد از انرژی هسته ای بخواهد به سراغ موضوعاتی مثل 

موشک ها و حقوق بشر و... برود.
0916---2614
* مجلــس چه توجیهی بــرای اعزام هیئت پارلمانی بــه انگلیس دارد؟ 
بازگشایی سفارت روباه پیر با آن همه دسیسه و توطئه و مزاحمت با هیچ 

منطقی سازگار نیست.
محمودی
* در استان لرستان که حدود ۷ هزار شهید تقدیم انقالب کرده پذیرفته 
نیســت  که مدیرکل ارشاد آن به یک روحانی با بصیرت حوزه علمیه قم 
یعنــی جناب آقای پناهیان توهین کند. به عنوان یک هموطن لر  وقتی 
در جریان این کار زشت نماینده دولت در این خطه از میهن اسالمی قرار 

گرفتم متاسف شدم.
093۷---2۸15

* اگر چنانچه از طریق مصوبه مجلس چند درصد از بودجه هر وزارتخانه به 
کار اردوهای جهادی اختصاص پیدا کند بسیاری از نارسایی ها و کمبودهای 

مناطق محروم کشور مرتفع خواهد شد.
0915---۷150
* مرا توجیه کنید وقتی در طول ســال لبنیات سه بار گران شده، قیمت 
مرغ از ۵ هزار تومان به ۸ هزار تومان افزایش پیدا کرده و نان را هم تا ۴۰ 
درصد گران کرده اید و ۳۳ درصد هم به قیمت پول برق و گاز اضافه شده 
چگونه تورم به زیر ۱۴ درصد رسیده است؟ در سبد مصرفی اندازه گیری 

تورم کاالهای مصرفی و خدمات اصلی گویا غایب بوده اند.
0916---2614
* گرانی مرغ در آخر سال دوم دولت چه ارتباطی با دولت گذشته دارد که 
وزیر جهاد و کشاورزی به ترجیع بند دولتمردان در توسل به متهم کردن 

گذشتگان پناه برده است.
0912---9020
* در این روزهای پایانی سال بیاییم تصمیم بگیریم عید امسال خویش را 
با هم وطنانی که ناتوانی مالی دارند ولی آبرومندانه زندگی می کنند تقسیم 

بکنیم و از زندگی لذت بیشتری ببریم.
0913---2143

* از ســازمان امور مساجد می خواهم مساجد غیرفعال و بدون روحانی را 
شناســایی کرده و برای ایجاد پایگاه فرهنگی در این مساجد کاری انجام 

بدهند.
0913---2۷۷3

* غیر از فرزند شــهیدم که در عملیات فاو شــهید شــده فرزند دیگرم 
با جانبازی از دنیا رفت. فرزند ســومم فارغ التحصیل دانشــگاه در رشته 
معماری است. تالش ما برای اشتغال ایشان و سروسامان دادن به زندگی 
او بی نتیجه مانده اســت. لطفا درد دل و گالیه این پدر شــهید را در این 

ستون روزنامه چاپ کنید.
عارف صبوری پدر شهید آرش صبوری
* انبوه پیام های ســودجویانه توسط شــرکت های مخابراتی همراه اول و 
ایرانسل که سود کالنی برای این شرکت ها و صاحب آگهی دارد صاحبان 
سیم کارت های این دو شرکت را به ستوه آورده است. شایسته است تدبیری 

از سوی ناظران برای جلوگیری از ارسال این پیام ها صورت گیرد.
0913---2143

* رتبه شغلی تعداد زیادی از فرهنگیان به جای اینکه از مهر ماه امسال به 
اجرا گذاشته شود از اول بهمن ماه اجرایی شده با این  قصور حق سه ماه 

این عده ضایع شده است. چرا هیچ مسئولی پاسخگو نیست؟
091۸---3396
* در روســتای کنارجو در شهرستان سیریک استان هرمزگان دو نفر از 
روســتائیان زمین قبرستان روســتا را تصرف و قبرها را تخریب کرده اند. 

متأسفانه از شورای روستا هم برخوردی دیده نمی شود.
0916---3143
* از ســال های ۸۹ تا ۹۱ از دولت طلب کارم و در مهرماه ۹۱ بازنشســته 
شدم ولی علی رغم شعار پرداخت کلیه مطالبات فرهنگیان، تا به حال یک 

ریال هم پرداخت نکرده اند. چرا؟
0914---6912
* سخنگوی دولت از استخدام سی و چند هزار نفر در سال ۹۴ خبر داد. 
عرض بنده این اســت اگر بناست استخدامی صورت گیرد شایسته است 
کسانی که در آزمون استانداری های ۹۱ قبول شده و سیر مراحل مختلف 

را تا به کارگیری طی کرده اند در اولویت قرار گیرند.
موسوی- تبریز
* آیا دولت تدبیر نمی داند که افزایش ۳۵ درصدی حقوق قشری خاص، 

با شعار انتخاباتی اش تناقض دارد؟
0919---6۸۷0

* در خیابان پیامبــر مرکزی انتهای مطهری واقع در غرب تهران، 
چند کیوســک تلفن برای مواقع ضروری ارتبــاط با مراکز امدادی 
نصب شــده بود، االن مدتی اســت که خراب است و کار نمی کند. 

لطفاً رسیدگی شود.
یکی از اهالی

آمریکا: توافقی خوب است
که الزام آور نباشد!

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که دولت متبوع 
وی توافق غیر الزام آور را بر توافق الزام آور با ایران ترجیح می دهد.

جن ساکی گفت: ما به دنبال دستیابی به یک توافق غیر الزام آور 
با ایران هســتیم که بــه کارگیری دوباره تحریم هــا علیه تهران را 

راحت تر می کند.
وی در نشست خبری با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران و گروه 
۱+۵ اظهار کرد: ما دســتیابی به یک توافق بین المللی غیر الزام آور 
را ترجیح می دهیم چون انعطاف بیشتری برای به کارگیری دوباره 
تحریم ها علیه ایران را در صورتی که بفهمیم این کشور به تعهداتش 

عمل نمی کند دارد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ما بر این باوریم که 
موفقیت این توافق به الزام آور بودن یا نبودن قانونی آن نیست بلکه 
منوط به اقدامات راستی آزمایی مورد نظرمان است که خواهان اجرایی 
شــدنش در یک توافق جامع هستیم. همچنین موفقیت این توافق 
به این بســتگی دارد که ایران بداند ما ظرفیت به کارگیری دوباره 
تحریم ها و افزایش آنها در صورت عدم پایبندی شان به توافق را داریم.

جن ساکی تأکید کرد: برنامه اقدام مشترک که در نوامبر ۲۰۱۳ 
میان ایران و گروه ۱+۵ حاصل شــد یک نمونه موفقیت آمیز از یک 
توافق بین المللی غیرالزام آور است چون این توافق سبب شد تا برای 
اولین بار در یک دهه گذشته برنامه هسته ای ایران محدود شود و ما 
به شفاف سازی و اقدامات راستی آزمایی بیشتر دسترسی داشته باشیم.

اظهارات ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی است که هر 
قــراردادی تعهدات و الزاماتی با خــود دارد اما طرف آمریکا مانند  
ماجرای توافق ژنو درصدد است ضمن تحمیل تعهدات الزام آور، خود 
از چنین تعهداتی طفره برود و در حقیقت خود را به عنوان قاضی و 

مدعی العموم و ایران را به عنوان متهم معرفی کند.
مقامات آمریکایی صراحتاً تصریح کرده اند که بر لغو همه جانبه 
و فوری تحریم ها به عنوان تعهد متقابل تن نمی دهند و بعد از پایان 
زمان ۱۰ ساله توافق نهایی نیز آنها هستند که اعالم می کنند ایران 

به تعهدات خود عمل کرده یا نه!
واقعیت مجلس خبرگان

از شبکه فتنه توهم زدایی کرد
رسانه های حامی فتنه به همراه رسانه های ضدانقالب از سرانجام 

انتخاب رئیس مجلس خبرگان شوکه شدند.
این محافل که به نوعی هم پوشــانی گســترده رسیده اند، ظرف 
۶-۵ ماه گذشــته  عملیــات روانی گســترده ای را درباره انتخابات 
رئیس مجلس خبرگان ترتیب داده بودند؛ از ترور شخصیت اعضای 
محتمل بــرای نامزدی )نظیر آقایان یزدی، جنتی، موحدی کرمانی 
و هاشــمی شاهرودی( تا برجســته کردن آقای هاشمی. این طیف 
ســعی کردند هاشمی را وزنه  اثرگذاری که اکثریت قاطع خبرگان 
حامی وی هستند معرفی کنند و بازی همیشگی »هاشمی می آید 
هاشــمی نمی آید- هاشمی اگر احســاس خطر کند...« را طراحی 
کنند. همچنین ادعا کردند اگر آیت اهلل هاشــمی شــاهرودی نامزد 
شود هاشمی دیگر نخواهد آمد. ادعا می شد هر یک از »دوهاشمی« 
انتخاب شــود، افراطیون مدعی اعتدال برنده اند)!( به موازات همین 
القا، حرکت خزنده ای از سوی افراطیون برای ترور شخصیت آیت اهلل 
شــاهرودی آغاز شد تا احتماال سناریو مطابق میل فتنه گران پیش 
رود؛  اوال آیت اهلل هاشمی شاهرودی  را مصادره به مطلوب کنند، ثانیا 
انتخابات را بین او و هاشمی منحصر نمایند ثالثا در آخرین فرصت 
با آمدن هاشمی و ترور شخصیت انجام گرفته، بازی مهندسی شده 
را به نفع خود به پایان برســانند. اما نامزدی آیت اهلل یزدی و مهم تر 
از آن حساســیت خبرگان به خط قرمز فتنه، معادالت افراطیون و 

حامیان فتنه را به  هم ریخت.
با واقعی شــدن فضای مجلس خبرگان و اعالم نتیجه انتخابات، 
نشــریات زنجیره ای دیروز ناگهــان فاز را عوض کرده و به تیترهای 

کوچک یا انحرافی روی آوردند. برخی از این نشریات-نظیر آفتاب یزد 
و شرق- سعی کرده اند به قلم برخی عناصر تجدیدنظر طلب و بیگانه؛ 
موضوع تکلیف گرایی، نامزدی هاشــمی را به تکلیف و تاریخ سازی و... 
نسبت دهند و چنین القا کنند که معلوم بوده هاشمی رأی نمی آورد 
اما آمده اســت؛ حال آن که سایت آقای  هاشمی صراحتا نوشته بود 

طرفداران او در مجلس خبرگان اکثریت مطلق را دارند.
آقای هاشمی در سال ۸۶ با ۴۱ رأی و در ۸۷ با ۵۱ رأی به ریاست 
خبرگان رسید اما عملکرد سؤال برانگیز وی در قبال فتنه گران و ایستادن 
در موضع اتهام باعث ســلب این اعتماد و ریزش آرای وی به ۲۴ رأی 
شــد. بخشــی از این آراء نیز به اعتبار مصاحبه ها و فضاسازی برخی 
رســانه های حامی هاشمی در پررنگ کردن ارادت وی به رهبرمعظم 

انقالب به دست آمد.
آفتاب یزد در حالی به قلم »فیاض-ز« مدعی شــد »هاشــمی از 
عملگرایی به تاریخ ســازی رســیده  و برای رفــع نگرانی های انقالب 
تالش می کند« که فرد یاد شده اواخر آذر امسال در مصاحبه با سایت 
ضدانقالبــی تقاطع تصریح کرده بود »از انقالب ۵۷ خاطره خوشــی 
ندارم«. »صادق-ز« نیز در روزنامه شــرق سعی کرد از زاویه تمجید و 
ســتایش و تملق رفتار هاشمی را توجیه کند حال آن که همین فرد 
پیش از این در مصاحبه با روزنامه زنجیره ای بهار تصریح کرده هاشمی 
باید پا به پای اپوزیســیون برود وگرنــه او را از قطار پیاده می کنیم و 
اگر هاشمی نباشد شنل اپوزیسیون را به دوش کس دیگری در درون 

حاکمیت می اندازیم!
شــرق با تصریح بر »دگردیسی کامل هاشمی« می گوید هاشمی 

نگران نظام و انقالب است.
صادق - ز در نوشــته دیگری در روزنامه آرمان نوشــت هاشمی 
می دانست رأی نمی آورد اما به خاطر احساس تکلیف نامزد شد. هاشمی 
خود در مصاحبه روز اول مجلس خبرگان با شــرق به نقل از دیگران 

گفته بود که اکثریت را در میان نمایندگان مجلس خبرگان دارد.
اپوزیسیون خارج نشین و رسانه های آن نیز واکنش جالبی در پیش 
گرفته اند. سایت گروهک ملی-مذهبی چند ساعت پیش از آغاز نشست 
مجلس خبرگان، انتخاب رئیس این مجلس را مهم تلقی کرده و نوشته 
بود»شــانس  هاشمی از هر کسی بیشتر است. با شناختی که از شیوه 
عمل و حد خبرویت بازیگران اصلی در دســت است، شق نامزد شدن 
و رأی نیاوردن او شــق غالب نیست. نظر به سمت گیری های هاشمی 
در تحوالت ۸۸، انتخاب او به نقش مجلس خبرگان خواهد افزود«. اما 
پس از اعالم نتیجه انتخابات، رضا علیجانی به کمک موج تازه فضاسازی 
شبکه دولتی انگلیس )BBC( رفت تا بگوید »ریاست خبرگان چندان 
در واقعیــت اهمیت ندارد. این یک انتخاب هدایت شــده و نه خیلی 
طبیعی بود که در ادامه سیاست حصر خاتمی صورت گرفت. ۶ سال 
پیــش همین دو نامزد در مجلس خبــرگان مقابل هم بودند و از ۷۹ 
شرکت کننده، ۵۱ نفر به هاشمی و ۲۶ نفر به محمد یزدی رای دادند 
و امروز داستان برعکس بود. ضمن اینکه ما می دانیم نارضایتی در این 
فاصله نسبت به هاشمی افزایش پیدا کرده و در ماه های اخیر این مساله 
تشدید شده است«. وی در عین حال گفت »این رأی شگفت انگیز بود«.
دویچه وله نیز هر چند اذعان کرد »پیروزی محمد یزدی با تعداد 
رأیی نزدیک به ۲ برابر رأی هاشــمی رفسنجانی، تعجب برانگیز بود« 
اما از قول اسماعیل  گرامی مقدم عضو متواری حزب اعتماد ملی سعی 

کرد این انتخاب را کم اهمیت نشان دهد.
گرامی مقدم در عین حال با بیان اینکه نفوذ اصولگرایان در مجلس 
خبرگان افزایش یافته می گوید: اگر هاشمی رفسنجانی کاندیدا نمی شد 
و در عــوض از نامزدی هاشمی شــاهرودی حمایت می کرد، احتمال 
ریاست هاشمی شاهرودی بیشتر می شد و ریاست مجلس خبرگان به 

دست جناح تندرو نمی افتاد.
رادیو زمانه دیگر ســایت ضدانقالب نیز نوشــت: »هاشمی در 
مقابل کســی ناکام ماند کــه او را ناصالح می خواند. پیروزی محمد 
یزدی با آرای تقریبا ۲ برابر آرای هاشــمی اتفاق غیرمنتظره ای بود 
و نشــان از تضعیف موقعیت هاشمی  دارد ... رفسنجانی تمایلی به 
پذیرش ریاست شاهرودی نداشت. نیروهای نزدیک به او در حد خود 
کوشیدند تا شاهرودی را تضعیف کنند... رصد کردن رفتار رفسنجانی 
و حامیانش آشــکار می سازد که آنها برنامه جدی برای ریاست او بر 
خبرگان داشتند. مقاالتی در سایت او تحت عناوینی چون »هاشمی 
به عهدش خیانت نمی کند«، »چه کســانی مخالف ریاست هاشمی 
هســتند«، »هاشمی رای مردم و خبرگان« منتشر شده بودند. این 
مقاالت در کنار تحرکات سیاسی و فضاسازی های رسانه ای از جمله 
مقاله روزنامه جمهوری اسالمی  با عنوان »آزمون خبرگان« نشانگر 

ارزیابی مثبت آنها از پیروزی رفسنجانی بود«.
رادیو زمانه افزود: رفســنجانی پیشــتر گفته بود در صورتی که 
تندروها بیایند او کاندیدا می شــود. البته او به صورت قطعی تمایل 
خود را اعالم نکرد. اما حامیانش با طرح اینکه رفسنجانی به تکلیف 
عمل می کند، کاندیداتوری او را جدی ســاخته بودند، احتماال آنها 
تصور می کردند با افول شــاهرودی، چهره هــای تند اصولگرا چون 
جنتی و یزدی نمی توانند مورد انتخاب اکثریت خبرگان قرار بگیرند 
و در نتیجه راه برای ریاست رفسنجانی باز است. رفسنجانی با فرض 
کاندیداتوری شاهرودی وارد رقابت شد و شرط سلبی کاندیداتوری اش 
درخصــوص مواجهه با چهره های تند را در عمل نقض کرد. فضای 
سیاسی بعد از شکل گیری »دولت اعتدال و امید« به ائتالف با بخش 
میانه اصولگرایان نیز در خطای محاسباتی فاحش آنها موثر بود. اما 
اصولگرایان ســنتی با محوریت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و 
جامعه روحانیت مبارز تهران نیز نشــان دادند که با ریاست دوباره 

رفسنجانی نیز موافق نیستند.
ســایت شــبکه دولتی انگلیس نیز در  تحلیل  دیگری به قلم 
بولتن نویس حزب مشارکت )حسین-ب( تصریح کرد انتخاب مجلس 
خبرگان  نشان می دهد که این مجلس دنبال فرد  پای کار است و 

نه مرضی الطرفین.
رهامی: ائتالف محفلی کردیم اما

دولت سهم ما را نداد!
رئیس کمیته انتخابات شورای هماهنگی اصالح طلبان می گوید 
گالیه های هرازچندگاه عارف و اصالح طلبان از دولت به خاطر روشن 

شدن سهم شان در ائتالف با روحانی است
محسن رهامی در مصاحبه با ایسنا نقش عارف در پیروزی روحانی 
را مهــم خواند و گفت: اما چون ائتالف حزبی متعارف انجام نگرفت 
تکلیف این ائتالف نانوشته مشخص نشد. گله های هرازچندگاه عارف 
و اصالح  طلبان به دلیل اســتفاده از همین روش غیرمعمول ائتالف 
اســت زیرا در این روش سهم عارف مشخص نشده است. در روش 

محفلی کسی مسئولیت تصمیم ها را بر عهده نمی گیرد.
این اظهارات در حالی اســت که عارف بنابر اعالم اصالح طلبانی 
چون محمدعلی نجفی، ۴ روز مانده به انتخابات ۸ درصد بیشتر رای 
نداشت. از سوی دیگر اصالح طلبان بیشترین سهم را در دولت و به  ویژه 
مدیران میانی قبضه کرده اند اما طبق تصمیم  اولیه بنا دارند همواره 
سهم خود را کم وانمود کرده و ژست طلبکاری از دولت را حفظ کنند.
رهامی در بخش دیگری از این مصاحبه درباره رایزنی برای ائتالف 
جدید گفت: ما در هفته های گذشــته با آقای هاشــمی رفسنجانی 
دیدار مفصلی داشته و با محمدرضا عارف نیز دیداری داشته ایم. ما 
همچنین دیداری با حجت  االسالم ناطق نوری داشته و از دیدگاه های 
ایشان مطلع شده ایم. آقای ناطق نوری هنوز قطعا نگفته که به صحنه 
انتخابات می آید اما حضورش در انتخابات را هم نفی نکرده اســت. 
ما تالش داریم تا با نیروهای حامی دولت و اصول گرایان معتدل به 

لیست واحدی برسیم.

هیأتی مرکب از معاون امنیتی 
انتظامی ، رئیس دفتر جانشینی 
فرماندهی معظم کل قوا در ناجا 
و رئیس مرکز مدیریت عملکرد، 
وزارت  حقوقی  امور  و  بازرسی 
کشور ضمن رسیدگی به حادثه 
را  نتیجه  قاطع،  اقدام  و  شیراز 
به شورای امنیت کشور گزارش 

می کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
امنیتــی  وزارت کشــور، معــاون 
امنیت  انتظامــی و دبیر شــورای 
کشــور اعالم کــرد: در پــی وقوع 
حادثه روز دوشنبه شیراز جلسه ای 
در صبح روز پنج شــنبه به ریاست 
وزیر محترم کشــور و ساعاتی پس 
از بازگشت وی از پنجاه و هشتمین 
اجالس جهانی مبارزه با مواد مخدر 
سازمان ملل متحد به کشور، تشکیل 
و پس از استماع گزارش حادثه مقرر 
شد هیأتی مرکب از معاون امنیتی 
انتظامــی، رئیس دفتر جانشــینی 
فرماندهی معظم کل قــوا در ناجا 
و رئیس مرکــز مدیریت عملکرد، 
بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور 
ضمن رســیدگی دقیق به ابعاد این 
حادثه و اقدام قاطــع، نتیجه را به 

شورای امنیت کشور گزارش کند.
در این جلسه استاندار فارس و 
دیگر اعضای شرکت کننده گزارش 

مبسوطی از حادثه ارائه کردند.
بر اساس گزارش ها و بررسی های 

اولیه یکی از تشکل های دانشجویی با 
مجوز هیأت نظارت دانشگاه شیراز، 
از آقای مطهری برای سخنرانی در 
تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ دعوت بعمل 
می آورد، در پی این دعوت شــورای 
تأمین شهرستان شیراز ضمن اعالم 
احتمــال ایجاد تنش و درگیری در 
مراســم فوق با برگزاری مراســم و 
ســخنرانی جناب آقــای مطهری 

مخالفت می کند.
پیشــگیرانه  اقدامات  علی رغم 
بعمل آمده، آقای مطهری برای ایراد 
سخنرانی به شیراز عزیمت کرده و 
در مسیر فرودگاه به محل برگزاری 
مراســم توسط افرادی مورد تعرض 

قرار می گیرد.
وزارت کشور ضمن ابراز تأسف 
اینگونه حــوادث، اجرای  از  عمیق 
قانون و برخورد با تمامی کسانی که 
بر خالف قوانیــن و مقررات جاری 
کشــور عمل نموده انــد را قاطعانه 
پیگیــری کرده وبه هیچ وجه اجازه 
اخــالل در نظم و امنیت کشــور را 

نخواهد داد.
ضمناً در این جلســه استاندار 
فارس به عنوان مســئول پیگیری 
حادثه تا حصــول نتیجه و معرفی 
عاملین آن به مراجع قضائی تعیین 

گردید.
مطهری عامدانه به تحریک 

مخالفان خود می پردازد
جمعی از فرزندان شــهدا طی 

بیانیه ای با محکوم کردن حادثه اخیر 
شــیراز، اعالم کردند علی مطهری 
در یکی دو ســال اخیــر عامداً به 
تحریک مخالفان خود اقدام کرده و با 
موضع گیری علیه ولی فقیه منتقدان 
خود را با »کف گرگی« مورد حمله 

قرار می دهد.
در بخشــی از این نامه خطاب 
به علی مطهری آمده است: »فأین 
تذهبون« ایــن رفتارها و اظهارات 
تحریک آمیز شما چه نسبتی با آزاد 
منشــی های گاه و بی گاه شــما در 
اولین سال های نمایندگی تان دارد؟ 
آیا این اقدامات مشــکوک شــما و 
فاصله گرفتن از مواضع اصولی قبلی 
و نزدیک شــدن به کانون ثروت و 
قدرت و دفاع از فتنه گران با اتفاقات 

ناگوار دفتر شما نسبتی دارد!؟
استاندار در صورت عدم 
برخورد باید استعفا دهد 

خبر دیگر ایــن که محمدرضا 
صادق مشاور رسانه ای رئیس جمهور  
نیز با اشــاره به سفر علی مطهری 
به شــیراز و اتفاقات افتاده گفت: با 
از مســئوالن ذیربط  اطالعاتی که 
دریافت کرده ام اســتاندار فارس به 
عنوان رئیس شورای تامین استان با 
تدبیر عمل نکرده و چنانچه نتواند به 
زودی براساس اختیارات قانونی اش با 
مسببین این موضوع برخورد قانونی 
کند از باب مســئولیت پذیری باید 

استعفا دهد.

دستور ویژه وزیر کشور برای بررسی حادثه شیراز

رئیس جمهور آمریکا با امضای 
وضعیت اضطرار ملی، تحریم های 
ایران را یک سال دیگر تمدید کرد.

»بــاراک اوباما« رئیــس جمهور 
آمریکا با ارسال نامه ای به »جان بینر« 
رئیــس مجلس نماینــدگان آمریکا با 
بیان اینکه بحــران در روابط تهران و 
واشــنگتن »هنوز حل نشــده است« 
وضعیت اضطرار ملی آمریکا در ارتباط 

با ایران را بار دیگر تمدید کرد.
اوباما در این نامه به پایبندی ایران 
به تعهداتش در توافق موقت ژنو اذعان 
کرده است. رئیس جمهور آمریکا یادآور 
شده است: »این اولین بار در طول یک 
دهه اســت که ایران موافقت کرده که 
اقدامات معینی انجام دهد که پیشرفت 
برنامه هســته ای این کشور را متوقف 
می کنند و بخش های کلیدی آن را به 

عقب برمی گردانند.«
رئیس جمهور آمریکا به رغم این 
ادامه می دهد: »با این وجود، برخی از 
اقدامات و سیاست های دولت ایران با 
اهداف ایاالت متحده در منطقه مغایرت 
دارند و تهدیدی غیرعادی و غیرمعمول 
برای امنیت ملی، سیاســت خارجی و 

اقتصاد آمریکا ایجاد می کنند.«
به گــزارش فارس، رئیس جمهور 
آمریکا در پایان تاکید کرده اســت: به 
ایــن دالیل من تصمیــم گرفته ام که 
وضعیت اضطرار ملی اعالم شده ادامه 
یابد و تحریم های وضع شده علیه ایران 
برای مقابله بــا این تهدیدات کماکان 
اجرا شــوند. مطابق با بند ۲۰۲ قانون 
وضعیت های ملی، مــن به مدت یک 
ســال دیگر وضعیت فوق العاده نسبت 

به ایران را تمدید می کنم.
وضعیت رســمی روابــط تهران و 
واشنگتن از ۱۵ مارس سال ۱۹۹۵ در 
حالت اضطراری اســت. در آن هنگام، 
»بیل کلینتون«، با صدور فرمان اجرایی 
۱۲۹۵۷، متعاقب تصویب قانونی موسوم 
به »قانون اختیارات اقتصادی اضطراری 
بین المللی« روابط ایران و آمریکا را در 

شرایط اضطرار اعالم کرد.
  از لحاظ فنی، دو فرمان اجرایی 
)حکم ریاســت جمهوری( در آمریکا، 
وضعیــت رابطه با ایــران را در حالت 
»فرمان  کرده انــد:  اعــالم  اضطراری 
۱۲۹۵۷« و »فرمــان ۱۲۱۷۰«؛ حکم 
دوم را »جیمــی کارتر«، یکی دیگر از 
روسای جمهور آمریکا صادر کرده است.

این دو حکم ریاست جمهوری روی 
هم رفته دارایی های ایران در آمریکا را 
مصادره و انجام برخی مبادالت مالی در 
بخش محصوالت نفت ایران را ممنوع 

اعالم کرده اند.
به گزارش تسنیم، باراک اوباما در 
مصاحبه ای با شبکه »وایس نیوز« گفت: 
از نامه ۴۷ ســناتور جمهوری خواه به 

مقامات ایرانی »شرمسار« شده است.
وی در ایــن مصاحبــه همچنین 
گفت: »برای آنها احساس شرمساری 
می کنم. آنهایی که نامه را به آیت اللهی 
که ادعا می کنند دشمن ابدی ما است، 
ارســال می کنند و بحث اصلی آنها در 
نامه این اســت که با رئیس جمهور ما 
توافق نکنید زیــرا نمی توانید اعتماد 
داشته باشــید که وی به توافق عمل 

کند.«
وی در ادامه افزود که ارسال چنین 

نامه ای تقریبا بی سابقه است.
 غنی سازی در ایران نیازمند 

قطعنامه 
شورای امنیت!

ســاعاتی پس از آنکه خبرگزاری 
رویترز در گزارشــی مدعی شــد که 
بحــث در مورد تصویــب قطعنامه ای 
در شــورای امنیت سازمان ملل برای 
لغو تحریم های ایران آغاز شده، سفیر 
فرانسه در واشنگتن جزئیات مهمی از 

قطعنامه احتمالی را افشا کرد.
»ژرارد آرو« کــه اظهارنظرهــای 
متعددی در مورد مذاکرات هســته ای 
ایــران و ۱+۵  داشــته، در واکنش به 
گزارش رویتــرز  گفت: بحث در مورد 
قطعنامه بعد از توافق هسته ای با تهران، 
چیز تازه ای نیست و از زمانی که مسئله 
لغو تحریم ها مطرح شده، این موضوع 

نیز در دستور کار بوده است.
این دیپلمات ارشــد فرانسوی در 
ادامه در مــورد جزئیات این قطعنامه 
احتمالی نوشــت: »قطعنامه شــورای 
امنیت ســازمان ملل باید تحریم های 
سازمان ملل را برداشته و مجوز مقداری 
غنی ســازی را همراه بــا تضمین های 
الزم، صادر کنــد! همچنین توافق را 

تایید کند.«
آرو افــزود: »هر توافقی، به معنی 
لغو مرحله به مرحله، قابل بازگشــت 
و مشــروط تحریم های سازمان ملل، 
اتحادیــه اروپا و ایاالت متحده خواهد 

بود.«

وی در این مورد در توئیتر نوشت: 
»اگر توافق شود، دیگر قطعنامه شورای 
امنیت سازمان یک گزینه نیست، بلکه 
یک الزام است. هیچ بحثی هم در این 
مورد وجود ندارد، این مسئله غیرقابل 

اجتناب است.«
وی در توئیت دیگری نوشت: »در ۵ 
مورد از قطعنامه شورای امنیت سازمان 
ملل، غنی سازی ممنوع شده است. اگر 
قرار شده اجازه این کار داده شود،  باید 
از طریق همین ابــزار )قطعنامه( و نه 

فقط با توافق، صورت گیرد.«
گفتنی اســت خبرگزاری رویترز 
به نقــل از دیپلمات های غربی مدعی 
شــده بود که بحــث در مورد تصویب 
قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان 
ملل برای لغــو تحریم های ایران، آغاز 
شده است. با این حال خبرگزاری تاس 
روسیه نوشت هنوز بحثی در این مورد 
در نیویــورک صورت نگرفته و تنها در 
صورت حصول توافق هسته ای، بحث 

در این مورد آغاز می شود.
 توافق هسته ای غیرالزام آور

 و بازگشت تحریم ها
 در همین حال، »جنیفر ساکی«  
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
نشست خبری گفت: آمریکا و متحدان 
این کشور به دنبال دستیابی به توافق 
هسته ای غیرالزام آور با ایران هستند تا 
وضع دوبــاره تحریم ها علیه ایران، در 
صورت تخطی این کشور از توافقنامه 

آسان تر شود.
»ساکی« افزود: ماهیت غیرالزام آور 
توافقنامــه انعطاف پذیری الزم را به ما 

برای بازگرداندن تحریم ها می دهد.
گراهام«   »لیندســی  همچنیــن 
نماینده مجلس ســنای آمریکا پس از 
انتشار خبری که مدعی است گروه ۵+۱ 
در حال رایزنی مخفیانه برای رفع یکی 
از قطعنامه های تحریمی شورای امنیت 
علیه ایران است، در این باره هشدار داد.

بــه شــبکه خبــری   گراهــام 
»فاکس نیــوز« گفــت: در صورتی که 
شــورای امنیت برای رفع تحریم های 
وضع شده علیه ایران در کنگره تالش 
بکند، باید بــا کمک های مالی آمریکا 

خداحافظی کند.
وی در ادامه گفت: اجازه  نمی دهیم 
سازمان ملل تحریم های کنگره را بردارد.

آمریــکا  کنگــره  نماینــدگان 
می گویند توافق هســته ای احتمالی 

با امضای وضعیت اضطرار ملی

اوباما تحریم های ایران را
یک سال دیگر تمدید كرد

بیــن ایران و گــروه۱+۵ »معاهده« 
)Treaty( است، نه توافقنامه اجرایی 
)Executive Agreement( و بر 
همین اساس باید در کنگره آمریکا 

تصویب شود.
»لیندســی گراهــام« یکی از ۴۷ 
ســناتور امضاکننده نامه سرگشاده ای 
اســت که خطــاب به مقامــات ایران 
نوشته شده و هشدار می دهد هر توافق 
احتمالی بین ایــران و گروه ۱+۵ تنها 
تا پایان ریاســت جمهوری اوباما معتبر 

خواهد بود.
در همین حــال، »جان مک کین«  
رئیس کمیته نیروهای مســلح سنا در 
جلسه اســتماع سنا مدعی شد: آمریکا 
باید قابلیت هسته ای ایران را از بین ببرد 

نه اینکه آن را به تأخیر بیندازد.

گفت: چه خبر؟!
گفتم: یک روزنامه آمریکایی نوشــته اســت، شرایط اقتصادی 
شــکننده آمریکا و اروپا، ادامه تحریم های ایران را با دشواری جدی 

روبرو می کند.
گفت: پس چرا اینهمه رجز می خوانند و الف می زنند؟

گفتم: نوشته است آمریکا نزدیک به 1۷ هزار میلیارد دالر بدهی 
غیر قابل پرداخت دارد. فرانسه با بحران شدید اقتصادی روبروست، 
انگلیس تاکنون چند بــار بودجه رفاهی خود را کاهش داده و هر از 
چند وقت با اعتصابات سراسری دست و پنجه نرم می کند، بسیاری از 
شرکت های اروپایی و آمریکایی، با ارائه اطالعات غلط به مراکز مسئول، 
تحریم ها را دور می زنند. در غیبت شرکت های اروپایی، شرکت های 

بزرگ آسیایی به بازار ایران وارد شده اند و...
گفت: تازه، دیروز اوباما تحریم های ایران را برای بار بیســتم تمدید کرده 

است!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو نزدیک به چند ساعت با ماشینش توی 
یک میدان دور می زد. افسر راهنمایی پرسید؛ مگه دیونه شده ای؟ و 

یارو گفت؛ جناب سروان! دسته راهنمام گیر کرده!


