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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز شلیک موشک های دست ساز »النجم الثاقب« به عمق 70 کیلومتری 

غرب عربستان و اخبار دیگری که از شلیک موشک های »زلزال« طی 
روزهای آینده حکایت می کنند، از یک تحول کیفی در جنگ تحمیلی 

و ظالمانه رژیم سعودی علیه مردم مظلوم یمن خبر می دهند.
موشک نجم الثاقب در مقابل موشک هایی که از هواپیماهای جنگی 
پیشــرفته سعودی شلیک می شــوند، با اهمیت نیستند، ولی توان 
انصارالله در تولید انبوه آن و نیز امکان توســعه این صنعت در میان 
انصار می تواند تاثیر عمده ای بر امنیت رژیم ســعودی داشته باشد و 
خاطره تجهیز حزب الله لبنان به انواع موشــک ها در یک دوره کوتاه 

را در ذهن ها زنده می نماید. در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد:
1- تا زمانی که »نجم الثاقب« شــلیک شد، انصارالله مسئولیت 
اقدامات ضدســعودی در اســتان »جیزان« را به عهده نمی گرفت و 
واقع مطلب هم این بود که درگیری علیه مراکز نظامی آل ســعود در 
جیزان توســط قبایل یمنی متحد انصارالله صورت می گرفت با این 
وصف شلیک این موشــک ها که با پذیرش رسمی و رسانه ای آن از 
سوی جنبش انقالبی انصارالله صورت می گیرد، یک تحول در صحنه 
جنگ به حســاب می آید چرا که تهاجــم یک جانبه اینک با »دفاع 
متقابل« وضعیت جدیدی پیدا می کند. از این رو ارزش موشــک های 
شلیک شده به »برد« یا میزان »قدرت تخریب« آن نیست. کما اینکه 
به غیر از موشک های نجم الثاقب، موشک های دیگری از انصارالله تا 
منطقه »خمیس مشیت«(Khamis Mashait) واقع در 120 کیلومتری 
شمال غرب یمن که به پایگاه هوایی ملک خالد نیز اصابت کردند، تاکید 

دیگری بر تغییر معادله در جنگ دارد.
2- دو روز پیش شــبکه عربی »المیادین« اعالم کرد که انصارالله 
به زودی موشــک »زلزال« خود را رونمایی می کند. زلزال در انواع 1، 
2، 3 و 110 یک موشــک ایرانی با برد کوتاه 150 تا برد متوسط 350 
کیلومتر است. اگر این خبر المیادین، با توجه به حساسیتی که شبکه 
این چنینی برای اعتبار خود قایل است، درست باشد، به این معناست 
که انصارالله انواعی از موشک ها را در اختیار دارد و می تواند جهنمی 
را علیه آل سعود پدید آورد. طوالنی شدن جنگ و متجاوز بودن آل 
ســعود، به انصارالله این امکان را می دهد که بارانی از موشک های 
ســهل الوصول خود را بر آل ســعود نازل کند این در حالی است که 
اشــراف انصار به کوه های مرتفع »مران« که تا باالی شهر توریستی 
طائف کشیده شده است، این امکان را در اختیار انصار قرار می دهد 
که پناهگاه های آل سعود را در معرض ویرانی قرار دهد. از سوی دیگر 
مسطح بودن زمین های عربستان در مناطق مرزی با یمن، امکان حرکت 
آسان نیروهای انصار که به سخت کوشی و استقامت مشهور می باشند، 
فراهم می کند. از آنجا که موشک نجم الثاقب از نوع موشک های سبک 
بوده و امکان حمل آن توسط نفر وجود دارد، انصارالله می تواند با نفوذ 
در عمق خاک عربســتان به هر میزان که بخواهد بر دقت و برد این 

موشک بیفزاید.
3- دو روز پیش و همزمان با شــلیک موشک های نجم به سمت 
مناطق سعودی و مورد حمله قرار گرفتن خمیس مشیت و پایگاه هوایی 
ملک خالد توسط موشک های انصارالله، فرمانده موشکی نیروی زمینی 
ارتش یمن اعالم کرد که این فرماندهی به موشک های »الحسین«- که 
اصالتا عراقی است- و موشک های »شهاب3«- که اصالتا ایرانی است - 
مجهز می باشد وی رژیم آل سعود را تهدید کرد که اگر تجاوزات ادامه 
یابد، این موشک ها، تمام مناطق عربستان- به جز مناطقی که در آن 
اماکن مقدس وجود دارند- را هدف قرار خواهند داد. این اظهارات از 
یک سو بیان می کنند که چنین سالح هایی که برد آن از حدود 644 تا 
2000 کیلومتر است، در اختیار یمنی هاست و از سوی دیگر از وجود اراده 
برای شلیک به سمت اهداف زمینی و دریایی سعودی خبر می دهند. 
این اظهارات که در زمان جنگ بیان شده است، نمی تواند بلوف باشد 
چرا که اگر تجاوز ادامه یابد ولی موشــکی شلیک نشود، به موقعیت 
ارتشی که مدعی شده چنین توانی را در اختیار دارد، لطمه می زند و 
از یک سو او را در داخل بی اعتبار می کند و از سوی دیگر دشمن را به 

ادامه حمله تحریک می نماید.
4- یک نکته کلیدی در آزمایش و شلیک »نجم الثاقب« این است که 
در یک دوره زمانی کوتاه و در حین بمباران های وحشیانه هواپیماهای 
پیشرفته سعودی این اتفاق روی داده است. این موضوع به خودی خود 
می گوید همانگونه که حزب الله با تهدیدات و تهاجم رژیم صهیونیستی 
اینک به یک قدرت مهم نظامی در مقابل رژیم صهیونیســتی تبدیل 
شده اســت، انصارالله نیز در حین جنگ و به واسطه محدودیت ها و 
محرومیت ها،خوداتکایی نظامی را آغاز کرده و به زودی و ظرف 2 تا 3 
سال به یک قدرت بزرگ موشکی تبدیل می شود این موضوع آینده 
عربستان را تهدید می کند. کما اینکه آقای سیدحسن نصرالله چندی 
پیش و در هفته سوم جنگ در سخنرانی خود گفت »عربستان وانمود 
کرد که سرزمین آن توسط نیروهای انصار تهدید می شود و لذا ناچار 
به جنگ با انصار بوده است اما من می گویم اگر انصار تا پیش از جنگ 
صرفا تهدیدی خیالی علیه عربستان بود، هم اینک به یک تهدید واقعی 
تبدیل شده است«. در واقع جنگ در یمن اگر چه نمی تواند کمکی به 
آل سعود کند اما می تواند بزرگترین موقعیت را نصیب انصارالله نماید. 
این همان حقیقتی است که سالها پیش از این، حضرت امام خمینی- 
قدس سره- به آن اشاره فرموده و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را 
برای جمهوری اسالمی »نعمت الهی« لقب دادند. عربستان ناخواسته، 
انصارالله و مردم یمن را وادار می نماید که چشم از دریافت کمک ها و 
حمایت ها بشویند و خود فکری برای نیازهای دفاعی خویش بنمایند.
5- تحوالت کنونی در حوزه دفاعی و نظامی بیانگر آن اســت که 
»گفتگو« تا حد زیادی موضوعیت خود را از دست داده است. پیش از 
این گمانه زنی های زیادی از آغاز گفت وگوهای ملی به منظور رسیدن 
به حد متوسطی از خواسته های طرفین و تشکیل دولت وحدت ملی 
حکایت می کردند، اما اعالم عدم آمادگی عربستان و جناح آن برای 
شرکت در گفت وگوهای ژنو و تشدید اقدامات نظامی عربستان علیه 
مناطق شمالی یمن، این گمانه زنی را باطل کرد، کما اینکه انصارالله نیز 
هم اینک رغبتی به شرکت در گفت وگوهایی که سایه پلید سعودی 
به آن افکنده شده و خیانت کارانی که زمینه ساز و تأییدکننده تجاوز 
خارجی به کشور خود بودند، در یک طرف میز قرار گرفته و با استناد 
به توانایی نظامی آل سعود برای تجاوز به یمن درصدد بازسازی قدرت 
فروپاشیده خویش اند، ندارد. مذاکرات ژنو بدون شک برای انصارالله 
نیز دستاوردی به دنبال نخواهد داشت و با توجه به شرایط داخلی یمن، 

ضرورتی هم به برگزاری آن وجود ندارد.
اما این موضوع به انصارالله یادآور می شود که برای تکمیل کابینه 
و اعالم رسمی آن نباید در انتظار تعیین تکلیف کنفرانس ژنو بنشیند. 
یمن اگر چه بعد از فرار منصور هادی و خالد سجاح با خأل دولت مواجه 
نبوده و کابینه به طور غیر رسمی استمرار یافته است اما در عین حال 
دولت یمن به شکل محدود و در قاعده اداره »امور جاری« عمل کرده 
و مهم ترین مسئولیت آن اداره امور کشور در شرایط بحران بوده است. 
با توجه به چشــم انداز مذاکرات ژنو و احتمال ادامه جنگ از سوی 
آل سعود، انصارالله باید به روند تکمیل کابینه و مشروعیت بخشی به 

آن سرعت بیشتری بدهد.
تشکیل شورای انقالب با حضور 5 عضو انصارالله 5 عضو تشکل های 
دیگر یمنی و 5 شخصیت متنفذ یمنی این امکان را در اختیار انصارالله 
قرار داده است تا از سوی ملت یمن، فرایند انتقال به سمت دولت دائمی 
را تعریف و برای آن به تبیین »نقشه راه« مبادرت ورزد. این نیاز امروز 
یمن است و از قضا می تواند تأثیر عمده ای بر دشمن بر جای بگذارد و 

او را از ادامه تجاوز پشیمان کند.
روند حدود دو ماه گذشــته به خوبی نشان می دهد که انصارالله 
مشــکلی در داخل یمن ندارد. هم اینک انصارالله 18 استان یمن را 
در اختیار دارد و در این اســتانها با همکاری مردمی مواجه است، در 
این استانها که 95/37 درصد از جمعیت یمن را در خود جای داده و 
حداقل نیمی از آنان را شــافعی ها تشکیل می دهند، شاهد هیچ نوع 
اعتراض مردمی علیه انصارالله نبوده ایم. این از مشــروعیت باالی 

انصارالله حکایت دارد.

صندوقریاض در تیررس صنعا

سعداهلل زارعی

* آقای رئیس جمهور به طعنه گفته همه مردم کارشــناس شده اند و در مورد 
هسته ای اظهارنظر می کنند. از قول بنده به عنوان یک شهروند بنویسید  مردم 
فهیم کشور همواره ثابت کرده اند در تشخیص به موقع مصلحت نظام و کشور 

از نخبگان جلوتر بوده اند.
0915---3419

* وقتی آقای رئیس جمهور و همکاران ایشان مردم را با لحنی تحقیر آمیز مورد 
خطاب قرار می دهند چگونه توقع داریم که خارجی ها احترام پاسپورت ایرانی ها 

را نگه دارند.
0912---7031

* اگر مردم را واقعا صاحب اصلی انقالب می دانیم باید یکایک شهروندان را در 
جریان مذاکرات هسته ای قرار بدهیم و اگر هم به چنین چیزی معتقد نیستیم 

دیگر شعار آن را ندهیم.
0913---1442
* از لحن رئیس محترم دولت این گونه برمی آید دلواپسی جرم و دلواپسان باید 
تحت تعقیب و سرکوب قرار گیرند! اجتماعات خودجوش بهترین مردم شهرهای 
کشــور و اعتراض آنها نسبت به »مذاکرات هسته ای به هر قیمت« توسط وزیر 
کشور ممنوع و فاقد مجوز اعالم می گردد. از طرفی این تأویل رئیس جمهور از 
ســخنان رهبری که نصیحت دولت مختص رهبری می باشــد بسیار عجیب و 
علی رغم دســتور رهبری به دولتمردان اســت که صدای منتقدان را بشنوند و 

از آن استفاده کنند.
جانباز بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص( - محمدرضا 
فخر الساعه
* از مدیر مسئول محترم روزنامه بابت قلم روشن کننده ای که در اختیار دارند 
و به موقع مردم را از وقایع آگاه می سازند تشکر می کنیم. در ضمن بنویسید در 
همه سیستم های حکومتی در جهان یک مرکز و دستگاهی برای احراز صالحیت 

نامزدهای انتخاباتی وجود دارد.
ابوالقاسمی از قم
* اینکه وزیر کشور اعالم می کند هیچ گروهی چه موافق چه مخالف مذاکرات 
هســته ای حق برگزاری اجتماعات ندارند، بسیار عجیب است چرا که قانون آن 

را با رعایت شرایطش به رسمیت می شناسد!
0912---6308

* اگر به اندازه ای که برای نتیجه گرفتن از مذاکرات هسته ای، وقت و انرژی و 
امید به توان درونی کشور و به اقتصاد مقاومتی توجه می شد مطمئنا وضع کشور 
بسیار بهتر از این بود. به قول حافظ »آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد...!«
0918---1320

* درباره یادداشــت روز »باده فروش از کجا شنید« به مسئولین عرض می کنم 
که تمام مشــکالت نظام و مردم مذاکرات هســته ای نیست که دولت تمام هم 
و غم 2 ســاله خود را معطوف به آن نموده و از حل مشــکالت اقتصادی مردم 

غفلت ورزیده است.
گودرزی- اصفهان
* با تشکر از کیهان که حقایق را به موقع بازگو می کند. یکی از نشانه های بصیرت 

شجاعت است و دیگری بیان بهنگام.
نیکنام- قم
* روزنامه قانون از روزنامه های طرفدار دولت ، مردم دریافت کننده یارانه را با الفاظ 
دور از اخالق مورد خطاب قرار داده است. مگر مسئولین یارانه را از جیب خودشان 
پرداخت می کنند که دریافت کنندگان یارانه در این روزنامه  گدا خوانده شده اند.
0938---8071
* یک توصیه دوستانه به شخص رئیس جمهور داریم که خود عملکرد و گفتار خود 
را مورد ارزیابی قرار دهند قطعا پی خواهند برد که اگر نقد دلسوزانه مسئوالن و 
دلسوختگان نبود تاکنون بسیاری از امور دولت خاصه مذاکرات هسته ای به بیراهه 
رفته بود و تمشیت امور جاری و روزمره مردم نیز باعث دلزدگی شدید می شد. 
کوچکتریــن آن ظرف دو ماه اخیر تصمیمات زودهنگام و بدون برنامه ریزی بر 
گرانی کاالها و اقالم مصرفی مردم بود که با آزادشدن قیمت بنزین شروع مجدد 
آن فشار مضاعف بر قشر آسیب پذیر دارد که جملگی آنها ریشه در نبودن عزم 

کافی برای حذف پردرآمدها در یارانه هاست.
محمودی
* مردم شعار عدم دخالت دولت در انتخابات را زمانی باور می کنند که در عمل 

خالف آن را مشاهده نکنند.
0912---2770

* آمریکا همان گونه که داعش را به وجود آورد  و به جان مقاومت منطقه انداخت 
و مانع شکست این جریان شد تحریم ها را نیز برای شکست مقاومت جمهوری 
اسالمی ایران تحمیل کرده و هرگز آنها را لغو نمی کند و برای این مهم هر روز 

بهانه جدیدی خواهد تراشید. این را برخی باید بفهمند.
0912---9873 

* اگر آمریکا دلخوش به این است که با تکیه بر عوامل داخلی خود می تواند غلطی 
بکند ما مردم در اولین فرصت به حساب مزدوران داخلی آنها خواهیم رسید.

0913---9005
* در صورتی که پروتکل الحاقی پذیرفته شــود و آمریکایی ها موفق به بازرسی 
یعنی جاسوسی از مراکز نظامی بشوند به طور قطع ایران را مورد حمله نظامی 

قرار خواهند داد. در جنگ های امروز اطالعات حرف اول را می زند.
0913---3060
* راه حل مشکل هسته ای و لغو کامل تحریم ها این است که ایران زیر بار توافق 
ذلت بار نرفته و ملت یک صدا راه مقاومت و ایستادگی در مقابل زیادی  خواهی های 
آمریــکا را در پیش بگیــرد و از جمله اقتصاد مقاومتی با تمام ابعادش از طرف 

دولت و آحاد مردم مورد اجرا قرار گیرد.
0917---1574

* حاشیه هایی که سخنرانی های برخی از مسئوالن ایجاد کرده باعث شده است 
کامال از سرانجام حکم صادره در مورد مهدی هاشمی بی خبر باشیم که باالخره 

به کجا انجامید؟
0913---8890
* آذین بندی و چراغانی خیابان های شهر به مناسبت میالد آقا امام  زمان)عج( 
کار بسیار خوبی است در کنار آن نباید از اهدای هدایای فرهنگی مثل کتاب های 

مفید غفلت کرد.
0910---9509
* طرح جدید تفکیک آب قابل شــرب از غیرقابل شــرب توســط وزارت نیرو 
اقدامی شایســته در صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف می باشد. چقدر خوب 
است در کنار این طرح نسبت به نصب کنتورهای فرعی آب در منازل مجتمع 

مسکونی مساعدت بشود.
0938---6263
* دولت تدبیر به جای مقابله با تورم، خود به افزایش آن دامن زده اســت. در 
سال اول دولت، بنزین 400 تومانی به هفتصد تومان افزایش یافت و اخیرا نیز 
با 42 درصد افزایش به هزار تومان رســید، گاز نیز طی این دو سال 42 درصد 
افزایش یافته است و به همین منوال بسیاری از اقالم دیگر. چگونه انتظار دارند 

کام مردم شیرین شود؟
0916---2614
* ســخنگوی دولت اعالم کرد آزاد شــدن قیمت بنزین هیچ تاثیری روی نرخ 
کرایه ها و قیمت اجناس نگذاشته است. با چنین حرف هایی نگرانی اصلی ما این 

است که تصور مسئوالن از درک مردم به گونه خوبی نباشد.
0912---0767

* معاون رئیس جمهور اعالم می کند که هر فرد 18 هزار تومان بیشــتر در ماه 
بابت افزایش 42 درصدی بنزین پرداخت می کند در صورتی که تاکسیرانان این 
قشر زحمتکش در هر ماه 150 هزار تومان بابت این افزایش پرداخت می کنند 
و با این وصف درآمدشــان همان درآمد ســال 93 خواهد بود. گویا به این قشر 
افزایش نرخ کرایه در ســال 94 تعلق نگرفته است. آیا معاون رئیس جمهور این 

مطلب را مدنظر قرار داده است؟
طالبی - راننده تاکسی
* آنتن دهی تلفن همراه در شهرک »آساوله« جنب شهر سنندج بسیار نامناسب 
اســت. همچنین معابر این شهر فاقد آسفالت است. از مسئولین امر درخواست 

رفع مشکالت یاد شده را دارم.
شهروندی از شهرک آساوله سنندج 

یک انتخابات 
و این همه دولتمرد بیطرف؟!

آیا دولت در انتخابات آن گونه که رئیس جمهور می گوید بیطرف است؟ رفتار 
برخی دولتمردان دراین باره در تناقض با سخنان روحانی است.

وبسایت فردا با طرح موضوع فوق نوشت: رئیس جمهور در جمع فرمانداران 
خــود از عدم ورود دولــت در انتخابات گفت و مجموعه تحت امر خود و دیگر 
دســتگاه های کشــور را به عدم ورود به انتخابات توصیه کرد. رئیس جمهور در 
بخشی از سخنان خود گفت: اینکه دولت بخواهد به عنوان حامی از این حزب 

یا آن گروه وارد انتخابات شود، به هیچ عنوان چنین چیزی نخواهد بود.
وی افزود: دولت، حزب و جناح نیســت، فرای حزب و جناح است، مجری 

قانون است؛ باید قانون را اجرا کند.
فردا با بیان اینکه »این حرف ها در حالی است که نگاه مجموعه پایین دستی  
و کنایه های شخص ایشان خالف این گفتار را نشانه می روند«،  به پیام کنایه آمیز 
رئیس جمهور در نوروز پرداخت و نوشت: در این اقدام ها روحانی در پیام نوروزی 
خود با بیانی کنایه دار از مجلسی حرف زده بود که در شان ملت باشد. وی گفته 
بود »دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ 
ایران است و مجلس خبرگانی را به وجود آوریم که ثبات بیشتر برای کشور و 
آرامش بیشــتر برای افکار عمومی جامعه ما بوجود آورد و این کار با همکاری 

یکدیگر امکان پذیر است.«
اما کار به کنایه و حرف در لفافه ختم نشد و اقدامات و حرف های انتخاباتی 
دولتی ها ادامه داشت. علی یونســی دستیار ویژه رئیس جمهور از فعالیت های 
ستاد انتخاباتی روحانی برای انتخابات مجلس حرف زد و از تالش برای کسب 
کرســی های مجلس گفت. یونسی در ســفر به سیستان و بلوچستان در جمع 
اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی گفته بود که: »ستادهای انتخاباتی حسن 
روحانی بعد از انتخابات ریاســت جمهوری راکد شده است و این به زیان دولت 
است. ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری نه 
تنها باید منسجم باشند بلکه از هم اکنون برای انتخابات بعدی مجلس فعالیت 

خود را آغاز کنند.«
از سوی دیگر حسین مرعشی خبر از فعال شدن دوباره ستادهای انتخاباتی 
روحانــی با مدیریت نوبخت داد. خبری که اگرچه تکذیب شــد اما با حضور و 

سخنرانی نوبخت در جمع بخش جوانان حزبش مورد خدشه واقع شد.
فردا خاطر نشان می کند: اما شاخص تر از همه این اخبار گفته های معاون 
اول آقای روحانی بود. جهانگیری در 6 ام اردیبهشت ماه در جلسه شورای مرکزی 
حزب کارگزاران که ریاســت آن را برعهده دارد از خطر شکســت در انتخابات 
برای دولت حرف زد و تاکید کرد که اگر مجلس خوبی شــکل نگیرد کار این 

دولت ناتمام خواهد ماند.
فردا در پایان می نویســد: اگرچه ورود دولتی ها به انتخابات سابقه طوالنی 
دارداما به نظر می رســد اقدام روحانی در رد فعالیت های دولتی ها در انتخابات 
بیشــتر از این که سوزن به خود باشــد جوال دوز به دیگری است. جوال دوزی 
که بناســت به مجموعه های دیگر زده شــود تا هم از ســوی انتخابات به سود 
اصالح طلبان پایان برد هم حریف ها را از میدان به در کند؛ امید می رود هرچه 
به ســمت انتخابات پیش می رود از این دســت اقدام ها کاسته شده و از ورود 
حزبی دولتمردان به عرصه سیاســت کاسته شود تا شــائبه دخالت دولت در 

انتخابات از میان برود.
آفتاب یزد: بی محابا می گوییم

روحانی کاری برای مردم نکرده است
یک روزنامه اصالح طلب می گوید دکتر روحانی در غیاب بزرگان سازندگی 

و اصالحات روی کار آمد و هنوز کار خاصی انجام نداده است.
روزنامه آفتاب یزد در یادداشــتی نوشــت: آقای دکتــر روحانی در غیاب 
دولتمــردان بزرگ دوران ســازندگی و اصالحات و ملغمــه و معجونی از افکار 
تکنوکراتی و سیاسی در انتخابات خردادماه سال 1392 با وجود جناح اصولگرا 
که دارای تشتت فکری بوده و همگرایی آرمانی و عملی نداشتند و امتحان پس 
داده نیز بودند و با وجود چهره نخبه و سیاستمدار کارکشته لیکن محافظه کاری 

چون دکتر علی اکبر والیتی، دولت جدید را به دست گرفت.
نویسنده می افزاید: بی محابا بگویم ایشان در طول این مدت برای مردم و قشر 
نخبه حامی خود، کار خاص و شاقی انجام نداده است! از تورم و کاهش آن می گویند: 
به عنوان یک قلم به دست و کارشناس حقوقی و اقتصادی به تجربه میدان کاری 
می گویم ما هنوز با وجود کاهش اندک تورم به مصیبت رکود مبتال هســتیم و 
از فشــارها و تشریفات زاید در بروکراسی اداری برای اخذ تسهیالت بانکی برای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان چیزی کاسته نشده است. از آزاد شدن دارایي ها 
و منابع مالی بلوکه شــده ایران در خارج از کشور ناشی از فروش نفت جز مقدار 

اندک خبری نیست و مذاکرات هسته ای با وجود کارشکنی های کدخدا! با وجود آنکه 
جناب روحانی قول حل وفصل 6 ماهه آن را داده بودند خبری نیست و فعال همه چیز 
منوط بر راستی آزمایی و منوط به بازرسی های دوره ای است و چانه زنی ها ادامه دارد.

نویسنده خاطرنشان می کند: اکنون دولتمردان فقط دوست دارند تنها سخنان 
شــاه کلید خود را بشنوند و به حلقه های سیاسی و اجتماعی دوم و سوم جامعه 
کاری ندارند!... آقای روحانی عزیز! شما گفته بودید مگر دست خودمان است که 
اهل نظر و نخبه را از چرخه تصمیم ســازی و تصمیم گیری کنار بگذاریم. اما در 
عمل شــاهد یک پارادوکس سنگینی هستیم که بعضی از اطرافیان و حلقه دوم 
و ســوم دولت نمی خواهند اهل نظر به اعتالء برسند و شما را مددرسان باشند و 
سخن رساندن به شما و عزیزان نزدیک شما نیز بسیار سخت است. و این شاه کلید 

سخن با جنابعالی و نکته مغفول و مقفول! دولت شماست که:
شمس درخشنده چو پنهان شود

شب پره بازیگر میدان شود!
نویسنده آفتاب یزد تصریح می کند دوست خوب کسی است که تو را بگریاند 
و به تفکر وادارد. بنده نیز تلخی برخورد صادقانه را بر شیرینی برخورد کاذبانه و 

منافقانه ترجیح می دهم.
عبدی: اصالح طلبان معطل بودند
روحانی و عارف نامزد ما نبودند

عضو مســتعفی حزب مشارکت تصریح کرد در انتخابات 92، عارف شخصی 
شرکت کرده بود و روحانی هم اصال نامزد اصالح طلبان نبود.

عباس عبدی در گفت وگو با روزنامه شرق با بیان اینکه به عملکرد اصالح طلبان 
حتی قبل از اتفاقات ســال 88 انتقاد دارد می گوید: در ســال 88 ابتدا در ستاد 
آقای کروبی بودم و همان زمان هم گفتم اگر آقای خاتمی بیاید، من در ســتاد 
هیچ نامزدی فعالیت نخواهم کرد. به محض اینکه آقای خاتمی آمد، از ستاد آقای 
کروبی خارج شدم و بعد از یک ماه )اعالم انصراف از نامزدی آقای خاتمی( دوباره 
به ســتاد آقای کروبی بازگشــتم. اساســاً به نام جریان اصالحات با هدف کسب 
قدرت وارد نشــده بودم، چون عقیده نداشتم در سال88 چیزی به نام اصالحات 
می تواند حضور واقعی در انتخابات داشته باشد. تقریباً اکثر بدنه اصالحات به سمت 
آقای موســوی رفتند، ولی من که نرفتم. من آنجا )ســتاد موسوی( نمی توانستم 
تأثیرگذار باشم، چراکه به مرور زمان ماجرا فراتر از اراده این و آن اتفاق می افتاد. 
اگر نامه به دبیرکل مشارکت در زمستان 87 را منتشر کنید، دقیقاً این نکات در 

آن پیش بینی شده است.
وی ادامه می دهد: من با حضور خیابانی موافقم، اما با لحاظ یک شرط، اینکه 
کسی که به خیابان می آید خودش بتواند بازگردد، ولی هنگامی که کسی به خیابان 

کشانده شود، کارش تمام است. این برای نیروی سیاسی یک سم مهلک است.
عبدی می گوید: هیچ وقت حاضر نیستم بگویم آقا بیایید شرکت کنید که حتماً 
می بریم در واقع شرکت کردن را به نتیجه انتخابات وصل نمی کنم، چون این یک 
شیوه غلط است. همچنان که در سال 76 هم اصالح طلبان براساس نتیجه گرایی 
شــرکت نکردند. ابتــدای کار باید موضع خود را در ارتباط با اصل مشــارکت و 
انتخابات مشــخص کنیم نه نتیجه آن. این نقطه انحراف برخی از فعاالن است و 

از اینجا انحراف شروع شد.
وی همچنین درباره انتخابات 92 گفت: آنچه می گفتم این بود که در ســال 
92 باید اســاس را بر شرکت در انتخابات گذاشت. هیچ وقت حاضر نبودم بگویم 
حتماً پیروز می شــوید، چون این یک فریب و دروغ است. هیچ کس نمی تواند به 
دیگران وعده پیروزی بدهد. برخی که می خواســتند آقای خاتمی را در سال 92 
به صحنه بیاورند، می گفتند انتخابات برای آنان فرع بر موضوع دیگری که مبارزه 
اســت، بود. من در آن زمان هیچ وقت وعده پیروزی ندادم. چون هیچ قطعیتی 
در این باره وجود ندارد. شــما وقتی تصمیم به مشارکت گرفتید و اصل مشارکت 
را پذیرفتیــد، آن موقع می توانید روی نحوه شــرکت و چگونگی صحبت کنید و 
بررسی کنید چگونه باید عمل کرد که اوالً مشارکت ممکن و معقول باشد و ثانیاً 
بیشترین شانس را برای پیروزی داشته باشیم و بیشترین رأی را کسب کنیم. اما 
آن زمان هیچ کس از مرحله اول عبور نکرد و بخش عمده ای حتی تا دو، سه روز 
آخر حاضر نشدند شرکت کنند، عده ای هم که کال تحریم کردند، ولی اگر از این 
مرحلــه عبور می کردند باید فردی را بــه عنوان نامزد خود معرفی می کردند، اما 

چون این کار را نکردند نامزدی هم نداشتند. 
عبــدی تصریح کرد: روحانی که اصاًل نامزد اصالح طلبان نبود، عارف هم که 

شخصی شرکت کرده بود، حتی گفتند عارف اصالح طلب بدلی است. در مراسم 
ختم آقای طاهری که چند روز پیش از انتخابات بود، وقتی با یکی از دوستان 
درباره انتخابات بحث شده بود؛ گفته بود انتخابات چیه؟ ما اصالً شرکت نمی کنیم. 
اساس شرکت را قبول نداشتند. باز هم با یک منطق اشتباه پشت آقای روحانی 
آمدند و ایســتادند. به نتیجه نگاه نکنید. به منطق پشت آن نگاه کنید. منطق 
آنهــا هم این بود که چاره ای نداریم. درحالی که نیروی سیاســی باید از ابتدا، 
تصمیــم خود را بگیرد، حتی اگر از ابتدا همین آقای روحانی را کاندیدا و از او 

حمایت می کردند و سعی می کردند رأی بیاورند بهتر از این بی واکنشی بود.
عباس عبدی در ادامه مصاحبه با مرور اتفاقات سال 88 می گوید: دوستانی 
که به نتایج انتخابات 88 اعتراض دارند، متوجه نیستند طرف مقابل آنها به رفتار 
این دوســتان استناد می کند و می گوید شما به صورت ابزاری به انتخابات نگاه 
می کنید. انتخابات مگر ساز و کاری نیست که یک سیستم طراحی کرده است؟ 
این ساز و کار که نمی تواند ساختار خود را ذاتاً نقض کند و به حربه ای علیه آن 
تبدیل شود. این ساز و کار می تواند ساختار را تغییر دهد، اما به صورت بنیانی 
نقــض نمی کند.می گویند می خواهد رأی را گرفته و پروژه خود را که پروژه ای 
مخالف اساس حکومت است به پیش ببرد. در هر نظامی هر کسی می تواند درپی 

این تحول باشد، ولی از طریق انتخابات همان نظام شدنی نیست.
وی با بیان اینکه رقابت در روز انتخابات تمام می شود، تصریح می کند: اما 
22 خــرداد 88 عکس این قضیه اتفاق افتاد. گویی مبارزه اصلی از 23 خرداد 
شروع می شود. این انتخابات نیست و نباید نام آن را انتخابات گذاشت. حتی اگر 
اسم آن انتخابات باشد رسم آن انتخابات نبود. هیچ نیروی اصالح طلبی نباید در 
چنین فرآیندی شرکت کند یا حداقل چنین فرآیندی را شکل دهد. من به آقای 

موسوی اعتراضی ندارم، اعتراض من به اصالح طلبان است.
یک کلمه هم درباره پروتکل

از جرثومه فساد و تباهی
یک وزیر کابینه رژیم صهیونیســتی مدعی شد توافق با ایران بدون اجازه 

بازرسی از مراکز نظامی یک نیرنگ است.
به گزارش رادیو اسرائیل، یووال اشتاینیتز که مامور پیگیری »پرونده اتمی 
ایران« اســت، گفت: خودداری ایران از دادن اجازه بازرســی از اماکن نظامی 

مشکوک، بند نظارت در پروتکل الحاقی را »بی ارزش« می کند.
وزیر امور راهبردی اســرائیل می گوید: اگر ناظران آژانس بین المللی انرژی 
اتمی امکان بازرسی از اماکن مشکوک در ایران را نداشته باشند، با ایران نه یک 

توافق بلکه یک فریب و نیرنگ به دست آمده است.
این اظهارات در حالی است که رژیم صهیونیستی نه تنها پروتکل الحاقی به 
ان  پی تی بلکه اصل ان پی تی را نیز نپذیرفته و خارج از کمترین نظارت بین المللی 

در زمینه تسلیحات اتمی است.
رژیم های بی صداقت غربی نظیر آمریکا، انگلیس و کانادا اخیرا برای چندمین 
بار با کارشکنی در کنفرانس بازنگری ان پی تی، مانع از شکل گیری طرح خاورمیانه 

عاری از تسلیحات جمعی که اسرائیل را زیر ذره بین قرار می دهد شدند.
نهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سالح های هسته ای بعد از یک 
ماه بحث و بررســی باز هم بدون نتیجه پایان یافت و هرگونه تصمیم گیری در 

این باره 5 سال دیگر به تعویق افتاد.
آنچه این کنفرانس را به شکست کشاند اختالف قاطبه کشورها با سه کشور 
غربی شامل آمریکا، انگلیس و کانادا درباره لزوم برگزاری کنفرانس و دستیابی 
بر ســاز و کار اجرای طرح عاری ســازی خاورمیانه از سالح های هسته ای بود و 
این ســه کشــور با در نظر گرفتن مالحظات و مواضع رژیم صهیونیستی با آن 

مخالفت کردند.
روسیه با توجه به برگزار نشدن کنفرانس که برای بررسی ساز و کار طرح 
عاری سازی خاورمیانه از سالح های هسته ای در هلسینکی پیش بینی شده بود، 
پیشنهاد کرد که این کنفرانس در اول مارس سال 2016 برگزار شود اما هر سه 
کشــور آمریکا، انگلیس و کانادا با ارائه دالیلی در راستای مواضع و منافع رژیم 

صهیونیستی با آن مخالفت کردند.
نماینده آمریکا در نشســت بازنگری ان پی تی گفت: اگر سندی به تصویب 

نرسد بهتر از یک سند نهایی بد است)!(
آمریــکا و انگلیــس و کانادا در این کنفرانس اعالم کردند که به دلیل عدم 
رضایت از متن بخش مربوط به ایجاد منطقه عاری از ســالح های هسته ای در 

خاورمیانه نمی توانند با متن پیشنهادی ریاست کنفرانس موافقت کنند.
همزمان نتانیاهو در دیدار وزیر خارجه آلمان گفت: توافق هســته ای باید 
عالوه بر بلندپروازی های هســته ای ایــران، آرمان های منطقه ای و انقالبی این 

کشور را نیز محدود کند.
وی اضافه کرد: ایران در حال گسترش صنعت اسلحه سازی از جمله تولید 

پهپاد، راکت،  موشک های هدفمند و زیردریایی و ماهواره است.

با نهایت تاسف و تالم مطلع شدیم 
همکارمان آقای حســن غفاری فر پس 
از یک دوره بیمــاری دار فانی را وداع 
گفته اســت. ضمن تسلیت به خانواده 
محترم ایشان برای آن مرحوم رحمت 
واســعه الهی و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی آرزو داریم.

درگذشت همکار

تحلیلگر آمریکایی مرکز بلفر:

تحریم های بانکی هسته ای نیست
با توافق لغو نمی شود

اقامه نماز جمعه تهران
 به امامت آیت اهلل امامی کاشانی

نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت اهلل محمد امامی کاشانی 
در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه، مراسم نماز جمعه این هفته 
تهران از ساعت 12:00 در دانشگاه تهران آغاز می شود و در ادامه با سخنرانی 

آیت اهلل ناصری، نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد همراه خواهد بود.

ســخنگوی دولت تاکید 
کرد: بنده سال گذشته گفته 
برای  بنایی  »فعــال«  بودم 
افزایش قیمت بنزین نداریم 
بنابراین از همه خبرگزاری ها 
درخواست می کنم در انتشار 
اخبار دقت و صداقت الزم را 

به خرج دهند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی 
دولت در نشســت خبری که با 
اصحاب رسانه داشت، در پاسخ 
به ســوالی، مبنی بــر اظهارات 
اسحاق جهانگیری که ما از کجا 
ثروتمندان را شناسایی کنیم. آیا 
دولت واقعا ســاز و کاری برای 
شناســایی ثروتمنــدان ندارد و 
چه کســی باید این کار را انجام 
دهد اظهارداشت: شناسایی افراد 
پردرآمد کار دشــواری است و 

مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تا جایی که می تواند این 
کار را انجام دهد و اگر در این امر 
اشتباهی هم شد جای بازبینی در 

آن وجود دارد.
وی در پاســخ به سوالی در 
مورد برخی تجمعات در اعتراض 
به روند مذاکرات هسته ای، گفت: 
این قبیل تجمعــات غیرقانونی 
بوده و کار غیرقانونی بنا به نگاه 
بنیانگذار جمهوری اســالمی و 
مقام معظم رهبری خالف شرع 
هم به حساب می آید چون این 
نوع تجمعات غیرقانونی فراتر از 
بیان نظری است که در محافل 
مختلف انجام می شود، افراد وقتی 
که به شرع اعتقاد دارند باید در 
رفتارشان نیز به آن پایبند باشند.
بقیه در صفحه 10

گزارشی  در  بلفر  اندیشکده 
تصریح کرد که تحریم بانکی ایران 
مربوط به موضوع هسته ای نیست 

و با توافق لغو نمی شود.
»آرون آرنولــد« تحلیل گر مرکز 
بلفر در یادداشتی با موضوع تحریم ها 
و مذاکرات هسته ای نوشت: ایران بعد 
از برداشــته شــدن تحریم ها مشکل 
جدی در پیوستن به نظام مالی و بانکی 
جهانــی دارد چرا که عمده بانک های 
ایران به اســتناد قانون وطن پرستی 
  )USA PATRIOT Act(آمریــکا
تحریم شده اند. این قانون برای مقابله با 
تامین مالی تروریسم وضع شده است.
آرنولد در ادامه می نویســد: تنها 
تحریم هایــی از چارچــوب توافق اثر 
می پذیرد که مربــوط به فعالیت های 
هســته ای ایران اســت. بســیاری از 
تعیین مصادیق قانون وطن پرســتی 
تحریم های  می مانــد.  باقــی  آمریکا 
بخــش مالی ایران توســط آمریکا به 
دلیل پشــتیبانی تروریسم و پیگیری 
هســته ای و توانمندی های موشــک 

بالستیک است.
وی در ادامه یادداشت می نویسد: 
از سوی دیگر، تشدید تحریم ها سبب 
گرفتن امتیاز بیشــتر از طرف ایرانی 
می شود چرا که این افزایش تحریم ها 
منجر به عدم همراهی متحدان آمریکا 
خواهد شد و در نتیجه رژیم تحریم ها 

بدون فایده خواهد بود.
نیاز اوباما 

به توافق هسته ای
در  خبرگزاری روســی »توپوار« 
گزارشی نوشــت: اوباما می داند بدون 
توافق با ایران، دستاوردی در سیاست 

خارجی ندارد.
در ادامه این گزارش آمده اســت: 
تحریم های اعمال شــده علیه روسیه، 
به مسکو نشان داد که نباید برای حل 

مشکالتش به غرب بنگرد.
به گــزارش فارس،»جان برنان« 
رئیس سازمان جاسوسی آمریکا)سیا( 
در مصاحبه با شــبکه »سی بی اس« 
گفــت: یکی از نقــاط قوت چارچوب 
توافق هســته ای ایران، نظام بازرسی  

قدرتمند است.
برنان افزود: مــا اطالعات خوبی 
طی یک دهه از برنامه هسته ای ایران 
داشــته ایم در نتیجه مــن اطمینان 

دارم که ما می توانیم از این تجربیات 
استفاده کنیم.

گزارش هسته ای
 وزیر انرژی آمریکا به سنا

پایگاه خبری المانیتور در گزارشی 
نوشت: »ارنســت مونیز« وزیر انرژی 
آمریکا پشــت  درهای بســته به سنا 

گزارش هسته ای می دهد.
در ادامه گزارش آمده اســت: در 
نشســت فوق، روسای سه آزمایشگاه 
ملی آمریکا نیز حضور خواهند داشت. 
روزنامــه نیویورک تایمز چندی قبل 
نوشــته بود تأسیسات هسته ای ایران 
در این آزمایشگاه ها شبیه سازی شده 
و بســیاری از تصمیمات واشــنگتن، 
بــر مبنــای نتایج به دســت آمده از 
فعالیت های این آزمایشــگاه ها اتخاذ 

می شود.
پروتکل الحاقی

 شامل بازرسی نظامی نیست
تیم  بعیدی نــژاد« عضو  »حمید 
مذاکره کننــده هســته ای در صفحه 
اینســتاگرام خود نوشــت: در دور ما 
قبل صدور بیانیه لوزان 1+5 طرحی را 
ارائه کردند شامل بازرسی از چند نقطه 
محدود از جمله 2 تأسیسات نظامی و 
انجام مصاحبه بــا تعدادی از مقامات 
نظامی و متخصصان هســته ای، که با 

واکنش شدید ایران روبرو و رد شد.
بعیدی نژاد افــزود: یکی از اولین 
اصولــی که ایران و کشــورهای 5+1 
از همان ابتدای مذاکرات با آن توافق 
داشــتند این بود که در تفاهم آینده 
هســته ای، ایران پروتــکل الحاقی را 
به طور داوطلبانه و موقت اجرا خواهد 
کرد تا مجلس شورای اسالمی در زمان 
مناسب خود و البته با در نظر گرفتن 
اجرای تعهدات طرف مقابل، نسبت به 
تصویب پروتکل الحاقی تصمیم الزم 

را اتخاذ کند.
 وی در ادامه نوشت: اهمیت این 
توافق آن است که بدون اجرایی شدن 
پروتکل الحاقی هــر چند به صورت 
موقت، آژانس قادر به تأیید صلح آمیز 
بودن برنامه هسته ای ایران نخواهد بود 
و این به معنای شکســت کل فرآیند 
حل و فصل موضوع هســته ای ایران 

خواهد بود.
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای 
تصریــح کرد: پروتکل الحاقی به هیچ 

وجه شامل مفادی در خصوص تعهد 
کشورها نسبت به پذیرش بازرسی از 
تأسیســات نظامی خود و یا ضرورت 
دانشــمندان هســته ای  از  بازجویی 

نمی شود.
عکس العمل  افــزود:  بعیدی نژاد 
شــدید مقام معظم رهبــری در رد 
درخواست این کشورها برای بازرسی 
از تأسیســات نظامــی و مصاحبه با 
دانشــمندان ایرانی، واکنشــی کامال 

صحیح و دقیق بود.
وی در ادامــه نوشــت: پروتکل 
الحاقی یک تفاهم ویژه با ایران نیست، 
بلکه یک ســند مهم بین المللی است 
که مذاکرات آن چندین سال در قالب 
مذاکرات بین کشورهای عضو آژانس 
بین المللی انرژی اتمی با حضور همه 
کشورها از جمله ایران در وین به طول 

انجامیده است.
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای 
خاطرنشــان کرد: کشورهای جنبش 
عدم تعهد نقش مهمی در تدوین این 
سند داشتند و توانستند در مذاکرات 
طوالنی کــه انجام گرفت بســیاری 
از زمینه های امکان ســوء اســتفاده 
از ابزارهــای آژانس بــرای دخالت در 
فعالیت های غیرهسته ای از جمله در 
تاسیسات نظامی را بگیرند و مفاد آن 

را از متن پروتکل حذف کنند.
تالش  کرد:  تصریــح  بعیدی نژاد 
برای تفسیر پروتکل الحاقی به نحوی 
که بخواهد شــامل تعهد کشورها به 
بازرسی از تأسیسات نظامی و یا انجام 
بازجویی از دانشمندان هسته ای بشود، 
کامال اشتباه است، چون چنین اصولی 

در پروتکل الحاقی وجود ندارد.
ترفند غرب 

در بازگشت آنی تحریم ها
به گزارش فارس،»بازگشــت آنی 
تحریم ها« یا »Snapback«  که به 
آن مکانیزم ماشــه نیز گفته می شود، 
ایــن روزها ِورد زبان مقامات غربی به 
ویژه آمریکایی شده است. دیپلمات های 
1+5، در آستانه ضرب االجل 30 ژوئن، 
هــر چه در چنته دارند، رو کرده اند تا 
در مذاکرات نگارش متن توافق جامع، 
بیشــترین امتیازات را نصیب خود و 
کمترین ریسک را متوجه منافعشان 
کنند؛ موضوعی کــه قاعدتا، درمورد 
دیپلمات های هسته ای کشورمان نیز 

صدق می کند.

از ایــن رو، با توجه به پافشــاری 
طــرف غربی بر گنجانده شــدن بند 
»بازگشــت آنی تحریم ها« در توافق 
نهایی، الزم است نگاه موشکافانه تری 

به این مبحث شود.
نکته کلیدی در اینجا، تفاوت بار 
حقوقی واژه هــای »تعلیق« و »لغو« 
اســت. در صورت »تعلیق« تحریم ها 
که طرف های اروپایی و آمریکایی در 
صدد هســتند، خود را ملزم به اجرای 
آن کنند، »ساختار تحریم« یا به عبارت 
دیگر، »قوانیــن تحریم« باقی خواهد 
ماند و وقتی ساختار تحریم باقی بماند، 
تحریم ها »یک شــبه« و »آنی« قابل 
بازگشــت هستند و این همان چیزی 
است که طرف های مقابل ایران آن را 
در دستورکار خود قرار داده اند؛ یعنی 
»بازگشــت آنی تحریم هــا« یا همان 

.»Snapback«
امــا در صــورت لغــو تحریم ها، 
بازگشــت تحریم ها پروسه ای زمان بر 
خواهد بود. آمریکا می گوید در صورت 
لغو تحریم ها، احتمال دارد بازگرداندن 
آن ها از مســیر شورای امنیت با مانع 
روسیه و چین مواجه شود، به همین 
جهت به دنبال دور زدن این مســیر 
بــود، به نحوی که بتواند بدون نیاز به 
رأی مســکو و پکن بار دیگر تحریم ها 
را علیه ایران اعمال کند، به ویژه اینکه 
مقامات روسی بر لزوم تصمیم گیری در 
این باره از طریق رأی گیری در شورای 
امنیت ســازمان ملل، بنا به قواعد و 
مقــررات فعلی این نهــاد بین المللی 

تأکید کرده بودند.
اما ظاهرا این مشکل درون گروهی 
1+5 اکنون حل شــده است. مقامات 
غربی به خبرگزاری رویترز اعالم کردند 
که کشورهای گروه 1+5  در خصوص 
شیوه احیای تحریم های سازمان ملل 
علیه ایران در صورتی که تهران شرایط 
توافق نهایی هسته ای را نقض کند، به 

توافق رسیده اند.
اما، بازی هنوز به پایان نرسیده و 
اکنون نوبت طرف ایرانی است که راه 
را بر آنها ســد کند. راهکار جلوگیری 
از این پیشــامد بســیار محتمل نیز 
بســیار روشــن و واضح اســت؛ تیم 
مذاکره کننده کشــورمان نباید زیربار 
»تعلیق« تحریم ها برود و باید »لغو« 
ملل،  ســازمان  تحریم های  تمامــی 
یکجانبه و چندجانبه را خواستار شود.

نوبخت در نشست خبری:

سال گذشته گفته بودم »فعال« بنایی
 برای افزایش قیمت بنزین نداریم

گفت: آقای رئیس  جمهور و آقای رئیس   مجلس در همایش 
فرمانداران پیشنهاد کرده اند که صندوق های رأی باید پالستیکی 
و شفاف باشد تا مردم رأی خود را ببینند و اعتمادشان بیشتر 

شود.
گفتم: یعنی این آقایان نمی دانند که سال هاســت 
صندوق های رأی از نوع پالستیکی شفاف است و همه 

ورقه های رأی درون آن قابل دیدن است؟!
گفت: پس چرا آقایان آنهمه مقدمه چینی کرده اند تا انتقادی 

را مطرح کنند که همه می دانند صحت ندارد؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! گزارشگر تلویزیون از رهگذری 
پرســید؛ آقا این خیابان کجا می رود؟ رهگذر گفت؛ با 
سالم خدمت رئیس صدا و سیما و مسئول شبکه و همه 
فیلمبرداران و صدابرداران و خبرنگاران صدا و سیما، 
بنده 40 ســال است ساکن این خیابان هستم و تا حاال 

ندیده ام که جایی برود!


