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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز جنگ یکطرفه و بدون توجیه رژیم ســعودی علیه مردم مظلوم یمن در 

پنجمین روز ماه حرام -رجب- آغاز شد و در ماه مبارک رمضان استمرار پیدا 
کرد. در طول این مدت رژیم سعودی به نصیحت خیرخواهان و مجامع انسانی 
اعتنا نکرد و به جنایات فراوانی دست زد که نتیجه آن کشته و زخمی شدن 
هزاران انســان بی گناه یمنی شد. تجاوز به یمن در هر ماهی از منظر شرعی، 
فعل حرام محسوب می شود، حرمت این جنگ در ماه حرام مضاعف می شود 
چرا که از یک سو یمنی ها کاری علیه عربستان یا حتی رژیم آل سعود نکرده 
بودند تا جنگ علیه آنان توجیه داشــته باشد و از سوی دیگر به فرض اینکه 
کاری هم کرده باشند، آغاز جنگ در ماه رجب کاماًل غیر شرعی است و جالب 
این است که حکم حرمت جنگ در ماههای حرام- ذی قعده، ذی حجه، رجب 
و محرم- پیش از اسالم حتی از سوی قبایل وحشی و خونریز عرب نیز محترم 
شمرده می شد و اسالم این سنت را مورد تأیید و تأکید قرار داد. خداوند متعال 
ابتدا در آیه 36 سوره توبه بطور اجمالی- منها اربعهًْ حرم- به ماههای حرام اشاره 
کرده و سپس در آیه 217 سوره بقره، حکم آن را با صراحت بیان فرموده است: 
»قل قتال فیه کبیر« ادامه جنگ تجاوزکارانه آل سعود در ماه مبارک رمضان که 
نزد مؤمنان ماه رحمت است، نیز از منظر شرعی گناه بزرگ محسوب می شود 
چرا که ریختن خون انسان آنهم انسان مؤمن حرام است. کما اینکه خداوند 
متعال در ادامه آیه 217 سوره بقره به این موضوع اشاره کرده و گناه آن را از 

گناه شکستن حرمت ماه حرام باالتر دانسته است.
در واقع رژیم ســعودی با جنگ تجاوزکارانــه علیه مردم مظلوم یمن و 
بخصوص توسل به جنگ در ماههای رجب، شعبان و رمضان، بیش از گذشته 
صالحیت خود را از دست داده اســت. چگونه می توان این رژیم را مسلمان 
خواند چه رسد به اینکه آن را برای اداره مقدس ترین مکانهای زمین- حرمین 

شریفین- صاحب صالحیت دانست.
رژیم آل سعود بی اعتنا به احکام شریعت به خونریزی و فساد روی آورده 
و این در حالی اســت که در صحنه میدان دستاورد مهمی نداشته و این خود 
یک سند جداگانه ای است که نشان می دهد مردم مظلوم یمن در برابر حجم 
وسیع حمالت و هم پیمانی غربی- عربی حول محور ریاض، از عنایات و کمک 

خداوند متعال برخوردار بوده اند.
طی پنج روز گذشته،  رژیم آل ســعود حمالت خود را برای تصرف شهر 
کوچک »عدن« متمرکز کرده اســت. برابر آمارهای موجود این رژیم طی 5 
روز گذشــته و با بهره گیری از هواپیماهای خود و هواپیماهای امارات و نیز با 
بهره گیری از ناوهای کشــورهای مختلف غربی نزدیک به 1000 سورتی پرواز 
داشته و دســتکم 4000 بمب را به این شهر شلیک کرده اند. منطقه درگیری 
عمدتًا شرق شهر کوچک عدن بوده و ریختن 4000 بمب در یک منطقه محدود 
تصویر وحشتناکی را پدید می آورد و این صحنه ای بی سابقه به حساب می آید 
این حجم در منطقه ای با وسعت حدود پانصد کیلومتر مربع روی داده است که 

کمتر از نیمی از مساحت استان عدن به حساب می آید.
رژیم آل ســعود و شــرکای آن طی 5 روز جنگ شدید به موفقیت های 
محدودی دست پیدا کرده اند. این استان، 8 فرمانداری دارد و نیروهای متجاوز 
توانســته اند به چهار فرمانداری در شرق و جنوب عدن تا حدی سیطره پیدا 
کنند و این در حالی است که جنبش انصارالله طی دو روز گذشته بخش هایی 
از مناطق از دست رفته شامل فرودگاه و برخی از خطوط مواصالتی را باز پس 
گرفته است. با این حال جنبش انصارالله سیطره مطلق بر 4 فرمانداری عدن 
شامل معال، دارالسعد، شیخ عثمان و منصوره که بهم پیوسته اند را بطور مطلق 

حفظ کرده است.
برابر خبرهای موجود، طی 5 روز گذشته عالوه بر جنگنده های سعودی، 
جنگنده های امارات و ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج عدن به کار گرفته 
شده اند. اسرای این درگیری ها که از ملیت های مختلف هستند نیز به خوبی 
از تدارک وســیع برای تســلط بر عدن حکایت می نماید. در این خصوص 

گفتنی هایی وجود دارد:
1- فرماندهی عملیات طی این چند روز بطور مشترک از سوی عربستان، 
آمریکا و امارات انجام شده است و در این بین نقش اطالعاتی آمریکا برجسته 
بود و فرماندهان نظامی امارات در صحنه میدانی محوریت داشته اند. این در 
حالی است که تا چندی پیش امارات از حضور فعال خودداری کرده و عمدتًا 
بصورت موردی و سمبلیک در این جنگ حضور داشت. آمریکایی ها نیز از علنی 

شدن نقششان اجتناب کرده و بصورت موردی کمک می کردند.
حضور نسبتًا گســترده آمریکا و امارات بیانگر آن است که آنان تغییر 
موضع داده، و یک دستاورد قاطع میدانی را ضرورتی غیرقابل اغماض تلقی 
می نمایند با این وصف همانگونه که در انتهای یادداشت قبلی- این قلم- به آن 
اشــاره شد، مجوز جنایت بیشتر برای دست یافتن به نتیجه صادر شده است 
و از این رو می توان گفت طی روزهای آینده شاهد فشار بیشتر- بخصوص در 

عدن- خواهیم بود.
2- رژیم آل ســعود و شــرکای جنایتکار آن، نام اقدامات هفته اخیر را 
آزادسازی جنوب گذاشته و از این راه تالش کرده اند تا از یک سو مردم ساکن 
در عدن را با خود همراه نمایند و از ســوی دیگر »حراک جنوب« را در جنگ 
علیه انصارالله به میدان آورند. تحوالت میدانی بیانگر آن اســت که رژیم آل 
ســعود توفیقی در جلب نظر مردم عدن نداشته ولی با یک رشته مذاکرات و 
صرف هزینه زیاد توانسته  است بخش هایی از حراک جنوب- شامل انفصالیون 
به رهبری ســالم البیض- را با خود همراه نماید اما در عین حال تأکید بیش از 
حد رسانه های وابسته به رژیم سعودی روی واژه »مقاومت شعبیه« که بطور 
تلویحی به معنای نادیده گرفتن سازمانهایی که در مجموعه حراک جنوب حضور 
دارند، می باشــد، بیانگر آن است که سهم جنوبی ها در عملیات تجاوزکارانه 
آل سعود ناچیز است و توافقات ریاض و دالرهای داده شده تأثیر عمده ای به 

جای نگذاشته است.
3- تسلط رژیم آل ســعود بر بخش هایی از شرق عدن و تداوم سیطره 
انصارالله بر مناطق شمالی و غربی به این معناست که هنوز هم نزدیک به 75 
درصد از جمعیت عدن در محدوده ای زندگی می کنند که توســط انصارالله 
اداره می شــوند و عدم درگیری در مناطق یاد شده نشان می دهد که از یک 
سو مقاومت شعبیه که سعودی ها مدعی آن هستند، شکل نگرفته و از سوی 
دیگر بیانگر آن اســت که ادامه عملیات رژیم آل سعود در مناطق جنوب و 
شرق عدن با محدودیت هایی توأم خواهد بود کما اینکه عدم حضور جمعیت 
در این مناطق، امکان عملیاتی خوبی را در اختیار انصارالله و ارتش یمن قرار 
می دهد. برابر گزارش های موجود، تلفات عوامل وابســته به عربستان طی 
روزهای گذشته از مرز 700 نفر فراتر رفته و نزدیک به 200 نفر هم به اسارت 

انصارالله درآمده اند.
4- عملیات رژیم سعودی در دو منطقه »خورمکسر« و »فرودگاه« که یکی 
در جنوب و دیگری در شــرق شهر عدن واقع شده، عماًل به جایی نرسیده 
است. خورمکسر اگرچه مهمترین منطقه جنگ بین نیروهای متجاوز و انصار 
می باشد اما علیرغم آنکه طی دو ماه گذشته در کانون بمباران ها بوده، به تصرف 
سعودی درنیامده و فرودگاه این شهر که به مثابه پرچم عدن محسوب می شود 
بعد از دو روز که در اختیار عوامل شبه نظامی منصور هادی بود هم اینک به 
انصار بازگشــته است. این اتفاقات بیانگر آن است که پیروزی های چند روز 
اخیر متجاوزین، آسیب پذیر است. البته آنچه در این بین نگران کننده است 
احتمال دست زدن جنگنده های سعودی به جنایت وسیع در مناطق شمالی 

و غربی عدن است.
5- تکیه عملیاتی رژیم ســعودی طی روزهای گذشته عمدتًا به نیروهای 
وابسته به القاعده، نیروهایی که طی ماههای گذشته با محوریت امارات آموزش 
دیده و آماده شده بودند و نیز عواملی که در داخل منطقه جنوب با وعده ها و 
دالرهای زیاد جذب شده بودند، قرار داشت و در واقع آنچه طی 5 روز گذشته 
مشاهده کردیم همه ظرفیتی بود که برای آماده شدن آن چند ماه تالش شده 
بود و به نظر نمی آید امکان جدیدی برای اضافه شدن به آن ها وجود داشته باشد.
6- جنبش انصارالله در این میان تــالش خود را روی وارد کردن تلفات 
انســانی علیه رقیب متمرکز کرده است کما اینکه اقدامات روزهای اخیر، به 
کشته شدن صدها نفر و اسارت صدها نفر دیگر از متجاوزین انجامیده است. 
در مناطق شمالی نیز، انصارالله تالش کرد تا مخاطراتی را متوجه مجموعه های 
نظامی آل سعود بنماید و برابر گزارش هایی که مراکز رسمی نظیر خبرگزاری 
فرانسه و بعضی از محافل آمریکایی ارائه کرده اند تعداد نظامیان سعودی که 
در جیزان و مناطق اطراف آن کشته شده اند از مرز 1000 نفر فراتر رفته است.

7- در مجموع بنظر می آیــد جنگ طی هفته های آینده نیز ادامه پیدا 
کند و در این میان مردم یمن در جنگی نابرابر نیاز به »کمک جدی« دارند 
هر چند آنان بدون کمک نیز از استقالل و تمامیت ارضی و امنیت خود دفاع 

خواهند کرد. 

لیوانعربستان، 4000 بمب برای تصرف عدن!

سعداهلل زارعی

* عید سعید فطر، عید بندگی را به تمامی روزه داران مسلمان تبریک می گویم و به 
تیم مذاکره کننده هم خسته  نباشید می گویم ولی این را همه باید بدانند که ایران 

اسالمی هرگز فریب وعده های توخالی غربی ها را نخورده و نمی خورد.
حسن زاده

* به عنوان یک تحصیل کرده و با مطالعه متن برجام انگلیسی و فارسی توافق نامه 
ســوال می کنم اگر دولت های غربی دبه کردند، دولت ایران نیز با پشــتوانه مردم 

مقابل آن بایستد.
0919---6293

* به وزیر محترم نفت عرض می کنم: ریاضت کشــیدیم ولی تن به ذلت ندادیم. 
نوبتی هم که باشد حاال نوبت ماست. چندی قبل گفتن که از پرداخت یارانه خسته 
شــدم! که باید عرض کنم این ما هستیم که از رفتار برخی دولتمردانمان خسته 

شدیم! آقای زنگنه؛ االن زنگ حساب است نه زنگ تفریح!
جانباز طورانی
*  اداره اســتاندارد و وزارت بهداشــت باید به صورت جدی با تولید مواد خوراکی 
غیرمجاز و افزودنی های غیرمجاز برخورد نماید و از سالمت جامعه محافظت کند.
0916---0685

* بیانات و نوع گفتار ولی امر مسلمین جهان در  خطبه نماز عید سعید فطر در 
موضوع توافق هســته ای آنچنان از موضع قــدرت و صالبت بود،  که تصور غلط و 
تهدیدات روانی دشــمنان خارجی و داخلی را  یک جا بر باد داد. )برای ســالمتی 

امام خامنه ای صلوات(!
0912---1390

* خبرهایی که از توافق اولیه از رسانه ها منتشر می شود و آن را در کنار تجزیه و 
تحلیل دوستان دلسوز در کیهان قرار می دهیم وضعیت نگران کننده و دلواپسی را 
همراه دارد که بسیاری از دلسوزان واقف به توافق نامه را مایوس و دلسرد می کند. 
جا دارد نمایندگان محترم مجلس شــورای اســالمی با کنکاش و تیزبینی مانع 

توافق ذلت بار شوند.
سینکی
* قابل توجه دولتمردان! دولت انگلیس خبیث به رژیم کودک کش و ســگ هار 
منطقه می گوید ما به شعارهای ملت ایران کاری نداریم! مهم )معامله و تعامل ما( 

با دولت ایران است! باالخره کاسه از زیر نیم کاسه بیرون می زند!
0912---6775

* مرســوم اســت به برخی کالهبرداران،  دغلبازان و مکاران که به حرفه کاسبی 
دســت می زنند می گویند اینها کالغ را رنگ می کنند و جای قناری می فروشند. 
حاال حکایت آمریکایی هاست که در این قالب اینگونه توافق را امضا کردند و برخی 
در داخل نیز آن را در کنار عید سعید فطر قرار داده و به عنوان عید دوم به مردم 
تزریق کردند. هر روز که اخبار فصل های جدیدی از توافق به گوش مردم می رسد 

بیشتر پی می بریم که چه کاله گشادی سر دولت  ما می گذارند.
محمودی
* واژه رحمانی برای اســالم عزیز نشــانه دید و تاثیر دین و قرآن از یک بعد است 
بدون آنکه این کتاب مقدس آســمانی و اسماء متبرکه الهی را جمع بندی کنند. 
دشــمنان می خواهند بدین وسیله تمام واکنش ها و محکومیت های مسلمانان به 

تحرکات شیطانی خودشان را  نوعا محکوم کنند.
بلغار
* ضمن تشکر از تیم مذاکره کننده هسته ای، ذکر این نکته خیلی الزم و ضروری 
است و مسئوالن باید به هوش باشند و اصال فریب نخورند و خام وعده های تو خالی 

غربی ها نشوند. بی اعتمادی به آنها قبال به ما ثابت شده است.
0919---7001

* ضرر تحمل فشارهای اقتصادی خیلی بهتر از ضرر و زیان جبران ناپذیر پذیرش یک 
توافق خطرناک است که بخواهد استقالل، دانش و خون شهدای ما را به تاراج ببرد.
محمد یونسی
* مگر قرار نبود تیم مذاکره کننده در مورد مسائل موشک ها مذاکره نکنند، پس 
چرا یک زمان و محدودیت 5 ساله را در این مورد تیم مذاکره  کننده پذیرفت. حقا 

که باید به خاطر این بی  اعتنایی ها جشن گرفت و...
یک پیام
* این توافق یک توافق ناعادالنه است و بندهای ضد و نقیض زیاد دارد و خیلی دوام 
نمی آورد. از مجلس شورای اسالمی و شورای عالی امنیت تقاضا می شود نسبت به 
بندهای متعدد از جمله زمان طوالنی 10 سال حساس باشند. چرا که این زمان، 
زمان هایی است که دستگاه جاسوسی دشمن می تواند برای ایجاد آشوب و تضعیف 

کشور استفاده کند،10 سال یک عمر است و باید هوشیار بود.
رضا موسویان
* از عزیــزان نیروی انتظامی تقاضا داریم جلوی بی حجابی باید در خودروها و در 
ســطح شهرها گرفته شــود. طرح حجاب و عفاف باید با قدرت هر چه تمامتر در 
سطح شهرها و کوچه و خیابان رعایت شود و تمام مسئوالن باید دست به دست 
هم دهند تا حجاب در کشــور اســالمی به طور کامل رعایت شود. این وضعیت 

شایسته کشور ایران نیست.
محمدپور
* مسئول مالیات اصناف می گوید امسال افزایش مالیات مشاغل بسیار ناچیز است، 
این در حالی است که بنده دو دستگاه کامیونت دارم. مالیات های مشاغل  در سال 
قبل 2 میلیون تومان بوده است و امسال به 3 میلیون تومان افزایش یافته است. 

پس چطور کاهش یافته است؟!
0912---6570

* مسئوالن فقط یاد گرفته اند پشت تریبون به بانک های متخلف توپ و تشر بزنند 
و بعد از مدتی این بانک ها مجددا کار خودشان را انجام می دهند. این دور تسلسل 

همچنان ادامه داشته و گویا تمامی ندارد. چرا؟
0915---1382

* مسئوالن تامین اجتماعی اصفهان و شهرهای دیگر تفاوت حقوق فروردین ماه 
ما مستمری بگیران را بعد از گذشت چند ماه پرداخت نکرده و تکلیف آن را روشن 

نمی کنند. از رئیس سازمان تامین اجتماعی تقاضای اقدام عاجل داریم.
محمدی
* از مسئولین وزارت راه و شهرسازی انتظار می رود نسبت به اصالح جاده تهران- 
ایوانکی و خروجی ایوانکی در این مســیر و ایجاد کمربندی پاکدشت- شریف آباد 

اقدام عاجل نمایند.
0939---9995

* مددجوی بهزیســتی، بخش اعصاب و روان از نــوع مزمن و متاهل و دارای 
2 فرزندم. اما مســتمری ماهانه ام 53 هزار تومان اســت. در صورتی که رئیس 
ســازمان بهزیستی برای خانواده 3 نفره 80 هزار تومان اعالم نموده است؟ این 

تفاوت برای چیست؟
0936---4643

* چرا دانشگاه فردوسی مشهد برای همه رشته ها سه نفر نخبه انتخاب کرد تا بدون 
آزمون در رشته کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند اما برای مهم ترین رشته یعنی 

زراعت نخبه انتخاب نکرد؟ انتظار پاسخگویی مسئولین را دارم.
0915---9625

* از ســاعت 17/30 به بعد متاسفانه اتوبوسی در مسیر شهرری- مترو حسن آباد 
قم )فشافویه( پیدا نمی شود و کسی هم پاسخگو نیست. چرا؟

علی پورمحبی
* از تصمیم شورای نظارت صدا و سیما بر منع همکاری این سازمان با برخی از 

هنجارشکنان تشکر می کنم.
یک خانم هموطن تهرانی
* برخی از بانک ها در پرداخت ســود ســپرده حداقل ها را در نظر می گیرند و در 
دریافت سود وام های پرداختی حداکثر را. من 50 میلیون وام گرفته ام و 75 میلیون 
اقساط آن را پرداخت کرده ام. یک وثیقه چهارصد میلیونی هم در گرو بانک دارم. 
اخیرا بانک  مربوطه  اعالم کرده که صد میلیون دیگر بدهکارید! یکی از دوستان 
چک صد میلیونی سه ماهه داد متاسفانه نتوانست چک را پاس کند. از ایشان هم 

وثیقه دویست میلیونی مطالبه می کنند. چند وثیقه برای یک وام؟
ربیعی- آمل

پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
در پاســخ بــه مطلب منــدرج در روزنامه، مورخ 9 تیــر 1394 صفحه 2 با 
مضمون: درخواســت کارت منزلت رایگان. به آگاهی می رســاند: ارائه اطالعات و 
مسائل مربوط به قیمت، صدور و تحویل کارت بلیت های اعتباری اعم از مبلغ دار 
و تخفیف دار و نیز مشــکالت خرابی انواع کارت از جمله کارت منزلت، بر اســاس 
مصوبه شــورای اسالمی شــهر تهران بوده که از ســوی کمیته بلیت الکترونیک 
شــهرداری ابالغ شده است. لذا پرسنل مستقر در ایستگاه های مترو فقط پذیرنده 
کارت های اعتباری هســتند و تحویل کارت منزلت به شــکل رایگان، در عهده و 
در حیطه وظایف شــرکت بهره برداری مترو نمی باشد. گفتنی است که مسافران 
محترم می توانند هرگونه ســوال در خصوص کارت منزلت از جمله قیمت، مدت 
اعتبار، تعداد سفر، مبلغ و نیز مشکالت احتمالی این نوع کارت را با سامانه 1888 
و شــماره تلفن دفتر مرکزی و پشــتیبانی شــرکت صادرکننده انواع کارت های 
اعتباری )35-66961927( و )6-88653000( در میان گذاشــته و یا به سایت
 )www.ezpay.ir www.eticket.tehran.ir www.tehran.ir( مراجعــه 

نمایند.«

شرمن: متن توافق وین را
با مشورت اسرائیل تهیه کردیم

معاون وزیر خارجه آمریکا گفت: کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی در یک 
ســال گذشته با هم مشورت کرده اند و اسرائیل بر بخش های قابل توجهی از 

توافق هسته ای با ایران تاثیر گذاشت.
به گــزارش  هاآرتص، شــرمن در جمع خبرنگاران صهیونیســت خاطر 
نشان کرد: اســرائیل از طریق رایزنی ها و مشورت های کارشناسان اسرائیلی 
با کارشناسان آمریکایی در یک سال گذشته این تاثیرگذاری را داشته است.

شــرمن که برای حصول توافق هسته ای با ایران 27 روز متوالی در وین 
بود، گفت: در این مدت سه بار با »یوسی کوهن« مشاور امنیت ملی بنیامین 

نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صحبت کردم.
وی گفت: چهارشــنبه شب گذشته در یک کنفرانس ویدئویی طوالنی با 
کوهن و »یووال اشــتاینیتز« وزیر زیرساخت های ملی اسرائیل، درباره توافق 
هسته ای بحث و گفت وگو کردم و ضمن ابراز مواضع آمریکا، دیدگاه های این 

مقام های اسرائیلی را شنیدم. 
شــرمن افزود: به آنان گفتم که به اعتقاد ما این توافق همه ما را ایمن تر 
می ســازد و زمان گریز هســته ای ایران را برای مدت دست کم 10 سال،  به 
یک ســال افزایش می دهد. ما توافق بســیار خوبی به دست آوردیم که تمام 
مسیرهای رســیدن به سالح هسته ای را قطع می کند و تضمین می کند که 

اگر ایران توافق را نقض کند، تحریم ها برخواهند گشت.
یادآور می شود زیگمار گابریل معاون صدراعظم آلمان نیز در بحبوحه سفر 
به ایران و ضمن مقاله ای در نشــریه بیلد، مدعی شــده بود اگر ایران خواهان 
روابط اقتصادی بهتر با آلمان و کشــورهای غربی اســت، باید اسرائیل را به 

رسمیت بشناسد.
حباب وعده ها

با توافق اولیه خالی شد
»دولتی ها که تا دیروز مردم را به برداشته شدن تحریم ها امید می دادند و 
از گشایش ها  در زندگی آنان خبر می دادند، اینک دیگر از امید سخن نمی گویند 
و در تریبون های مختلف تکرار می کنند پس از توافق قرار نیست اتفاق خاصی 

در زندگی مردم رخ دهد«!
این تحلیل را ســایت تابناک منتشر کرد و نوشــت: این روزها خبرها و 
گزارش های زیادی منتشــر می شود مبنی بر اینکه در صورت تصویب توافق 
ایران و غرب قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد و مردم در زندگی یا اقتصادشان 
تحولی را احساس کنند، مطالبی که عکس ادعاها و مطالب قبل از توافق وین 
است. تا همین چند ماه پیش، یکی از مشاجرات اصلی بین دولت و منتقدان، 
در مورد کارآمدی و ناکارآمدی تحریم ها بود. بدین ترتیب که دولتی ها تحریم را 
مانع عمده رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و مانعی در راه تحول در رفاه مردم 
می دانســتند. این ادعاهای دولتی به حدی پیش رفت که حتی رئیس جمهور 
محترم در یک سخنرانی از ضرورت برداشته شدن تحریم ها برای حل مشکل 

آب خوردن مردم سخن گفت.
همه این دعواها و مشاجرات ادامه داشت تا ایران و غرب حول یک متن 
برای ایجاد حداکثر شــفافیت در برنامه هســته ای و در مقابل برداشته شدن 
تحریم ها به یک توافق اولیه دست یافتند. در این مرحله البته لحن دولتی ها 
هم تغییر یافت. دولتی هایی که تا دیروز مردم را به برداشــته شدن تحریم ها 
امیــد می دادند و از گشــایش ها در زندگی آنان خبر می دادند، اینک دیگر از 
امید سخن نمی گویند و در تریبون های مختلف تکرار می کنند پس از توافق 

قرار نیست اتفاق خاصی در زندگی مردم رخ دهد.
تابناک می افزاید: اگرچه در همان زمان هم دلسوزان به برخی از دولتی ها 
تذکر می دادند که همه مســائل کشــور را به تحریم ها پیوند نزنید و به آنان 
گوشــزد می کردند که راه حل مسائل ایران برداشته شدن تحریم ها نیست و 
تکیه بر توان داخلی است که معضالت کشور را حل خواهد کرد. اما خیلی ها 
امید مردم را به تحریم پیوند زدند و امروز که گاه برداشته شدن تحریم هاست 

امیدها را از مردم می گیرند که هیچ اتفاقی قرار نیست بیفتد.
شــاید مهم ترین ویژگی یک سیاستمدار عمل به وعده ها و قولهایی باشد 
که به مردم می دهد. صداقت کاالیی اســت که قابل معاوضه با هیچ نیســت. 
نمی توان مردم را به حرکتی امیدوار کرد و آنان را در پشت آن بسیج کرد اما 
بــه محض وصول به هــدف از ناامیدی مکرر و چند باره به آنان گفت. باید به 
تدبیر به مردم امید داد، امیدی که با بی تدبیری به مردم داده شــود، ســرابی 

بیش نیست و جز ایجاد تردید در مردم ثمره دیگری ندارد.

کارشکنی موذیانه بر جام
درمقابل همکاری اقتصادی پایدار با ایران

»یکی از مهمترین فرازهای پیوست دوم بر جام، مربوط به بازگشت تحریم ها 
در صورت تشخیص تخلف ایران در اجرای تعهدات است«.

رادیو فردا با انتشــار این تحلیل نوشت: در یک شورای داوری متشکل از 8 
عضو که 5 عضو آن کشورهای غربی )آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و نماینده 
جامعه اروپا( و سه عضو دیگر آن )ایران، روسیه و چین( تعیین شده اند، موضوع  
تخلــف مطــرح، و با رای اکثریت )از پیش تعیین شــده: 5 در برابر 3( در یک 
فاصله 65 روزه تحریم ها بدون نیاز به طرح شدن در شورای امنیت علیه ایران 
به موقع اجرا گذاشته می شوند. این بند به تنهایی می تواند بسیاری از طرف های 
مشارکت اقتصادی و مالی را از داخل شدن به تعهدات طوالنی با ایران باز دارد. 
آغاز لغو تحریم ها نیز - برخالف خواســته قبلی ایران، در پایان اجرای تعهدات 

پذیرفته شده ایران خواهد بود.
وبســایت رادیو فردا می افزاید: بــا این وجود تنهــا تحریم های مربوط به 
فعالیت های اتمی ایران لغو می شــوند و تحریم های مرتبط با اتهام فعالیت های 
تروریستی و توسعه موشکی و محدودیت های تسلیحاتی همچنان باقی خواهند 
ماند. در مورد برنامه های هســته ای نیز قانون مصــوب کنگره آمریکا در مورد 
کنترل فعالیت های مبادالت مواد هســته ای ایران، کره شمالی و سوریه رعایت 

شده و محفوظ می مانند.
به این ترتیب، رفع تحریم ها در روز توافق صورت نگرفته بلکه نتیجه اجرای 

کامل تعهدات ایران خواهد بود و در هر زمان نیز قابل بازگشت است.
در همین حال شبکه دولتی انگلیس درباره قطعنامه جدید شورای امنیت که 
روز دوشنبه تصویب شد نوشت: در این قطعنامه پیش بینی شده که اگر یکی از 
کشورهای طرف توافق تخلفی را گزارش کند و کمیته پیش بینی شده در توافق 
بروز چنین تخلفی را تایید کند، تداوم لغو قطعنامه های پیشین  باید در شورای 
امنیت به رأی گذاشته شود. معنای این حرف این است که مخالفت هر یک از 
کشــورهای صاحب حق وتو با تداوم لغو قطعنامه های پیشین، باعث باز گشتن 
تمام تحریم های پیشین شورای امنیت می شود و مثال روسیه یا چین نمی توانند 

از برقراری دوباره تحریم ها جلوگیری کنند.
شهروند: دولت هیچ برنامه ای

برای پس از توافق ندارد
»دولت هیچ برنامه منسجمی برای پس از توافق ارائه نکرده و صرفاً شعارهایی 

بیان می کند که تاریخ مصرف آن رو به اتمام است«.
روزنامه دولتی شهروند با اعالم هشدار درباره سپری شدن نیمی از عمر دولت 
یازدهم نوشت: این نگرانی وجود دارد که اگر دولت از ظرفیت های مباحثه فراگیر 
اقتصاد پساتحریم )که این روزها در محافل اقتصادی، مطبوعات و از همه مهم تر، 
در فضای مجازی شکل گرفته( به نحوه مطلوبی استفاده نکند، یک فرصت تاریخی 
از دســت برود. مســئله این است که دولت تاکنون هیچ برنامه منسجمی برای 
دوره اصالحــات اقتصادی بعــد از لغو تحریم ها ارایه نکرده و چیزی هم در این 
باره، از این سو شنیده نمی شود و صرفاً شعارهای چشم انداز گونه بیان می شود 

که تاریخ مصرف آن به تدریج در حال اتمام است.
شهروند می نویسد: تاکنون از سوی منتقدان دولت، دو نقد جدی نسبت به 
حوزه فعالیت عملکرد قوه مجریه وجود داشــته است. نخست آن که می گویند 
»رئیس جمهوری، انجام و فرجام هر اقدام اقتصادی را به تحریم ها گره زده است«، 
دیگری این که بارها عنوان شده است، تمام تمرکز )هم و غم( دولت روی روند 
مذاکرات و شکل گیری توافق بنا شده است. این قبیل انتقادات، تاکنون به دلیل 
اهمیت، ریشه و سایه تحریم ها روی اقتصاد تا اندازه ای مستدل جلوه داده شده 
است، اما حال چنانچه دولت بخواهد نسبت به الزامات اقتصادی دوران پساتحریم 
بی اعتنایی ناخواسته ای داشته باشد، دچار یک خطای راهبردی شده است. حال 
اگر زمان بگذرد و اقدامی منسجم و هدفمند از سوی دولت صورت نگیرد، چرخه 
انتقادات با محورهایی نظیر »تحریم ها نیز به تدریج لغو شد، اما اوضاع اقتصادی 

بهبود نیافت«، از زبان منتقدان دولت، دیر یا زود شنیده خواهد شد.
در ادامه این تحلیل آمده است: اینک چه تصویر واقعی در برابر ما قرار دارد؟ 
اگر دوره چهار ســاله دولت آقای روحانی را همانند یک شبانه روز )24 ساعت( 

تصویر کنیم، عقربه های ســاعت دولت یازدهم، عدد 12 را نشان می دهد، به 
تعبیری نیمی از فرصت دولت برای ارایه یک کارنامه مناسب اقتصادی از دست 
رفته و نیل به رشد اقتصادی چند درصدی متصور )میانگین هشت درصد برای 
سال های برنامه ششم توسعه( و ارایه عملکردی منطقی، گفتار غیر واقعی است 

که سنخیتی با عملگرایی دولت تدبیر و امید ندارد.
شهروند با بیان اینکه توجه به اولویت های اقتصادی باید در زمان باقی 
مانده از عمر دولت نمایان شود نوشت: رئیس جمهور باید با مردم سخن نو 
بگویــد که چه برنامه ای دارد. اینک مردم انتظار ندارند که از رئیس دولت 
بشــنوند »تورم کنترل و مهار شود« یا این که »نرخ ارز از ثبات برخوردار 
شود«، چرا که این مســائل، واقعیت های ملموسی بوده است که مردم از 
ابتدای دولت یازدهم آن را لمس کرده و نسبت به آن واقف هستند، بلکه 
انتظار مردم ارایه یک برنامه منســجم، جامع، شفاف، نه چندان پیچیده و 
کاربردی است. رئیس جمهوری باید تصویر واقعی از فرصت هایی که از ناحیه 
رفع تدریجی تحریم ها به دســت می آید، ارایه کند. در روند بهبود اوضاع 
اقتصادی نباید بزرگ نمایی کرد. دولت باید به مردم بگوید که چالش های 
دوره پساتحریم، کمتر از کمبودهای عصر پیش از تشدید تحریم ها نیست. 
گفتارهایــی نظیر این که ما حدود 150 یا 130 میلیارد دالر ذخایر ارزی 
در بانک  های خارجی به صورت بلوکه شــده داریم و نظایر آن، چیزی جز 
ترغیب مردم به آسوده خیالی، رفاه زدگی و تشویق ملت به داشتن »فرهنگ 

هلنی و اقتصاد یونانی« یا اقتصاد نفتی نیست.
تجار انگلیسی برای معامله با ایران

با آمریکا هماهنگ کنند!
وزارت خارجه انگلیس اعالم کرد حتی زمانی که پس از انجام تعهدات 
ایران، تخفیف تدریجی تحریم ها آغاز شود، ایران مکانی ناامن برای تجارت 

خواهد بود.
وزارت خارجه انگلیس در پاســخ به برخی سواالت موجود درباره توافق 
هسته ای با ایران اعالم کرد: این توافق با توجه به اینکه تحریم های ایران فورا 
لغو نمی شود، تغییرات نسبتا کمی به لحاظ توانمندی تجارت ایجاد می کند.

تارنمای وزارت خارجه انگلیس می نویســد: تحریم ها فورا لغو نمی شود. 
کاهش تحریم ها به صورت مرحله ای اســت و اولین مرحله زمانی رخ می دهد 
که ایران همه اقدامات متعهد شده درخصوص برنامه هسته ای اش را انجام داده 

باشد و آژانس بین المللی انرژی اتمی این مسئله را تایید کند.
وزارت خارجــه انگلیس افزود: این روند چند ماه زمان می برد، اما جدول 
زمانی آن در دســت ایران خواهد بود. به محض آنکه اقدامات راستی آزمایی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت های ایران تکمیل شود، کاهش 
تحریم های مالی و اقتصادی جامع شروع می شود. تحریم های مرتبط با اشاعه 
هســته ای باقی می ماند تا زمانی که جامعــه بین المللی درخصوص ماهیت 
صلح آمیز برنامه هسته ای ایران به اطمینان خاطر برسد )این امر ممکن است 

چندین سال یا بیشتر زمان ببرد(.
ایــن وزارتخانه افزود: این نکته حائز اهمیت اســت این تحریم ها مادامی 
که پابرجا هســتند، اجرا می شوند. حتی زمانی که تخفیف تدریجی تحریم ها 
آغاز شــود، ایران مکانی چالش برانگیز برای فعالیت های بازرگانی و اقتصادی 

خواهد بود.
وزارت خارجه انگلیس تصریح کرد: برخی از شرکت ها در مورد مشارکت 

مجدد در این کشور تا قبل از اعتمادسازی مجدد، نگران هستند.
وزارت خارجه انگلیس در پاســخ به این ســوال که چــه تحریم هایی تا 
اجرای مرحله اول تخفیف تحریم ها، باقی می ماند؟ نوشت: ایران تحت یکی از 
گسترده ترین و پیچیده ترین نظام های تحریم ها در جهان قرار دارد که ترکیبی از 
تحریم های سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و تحریم های یک جانبه دیگر است.

این وزارتخانه همچنین اعالم کرد: در صورت عدول ایران از اجرای تعهداتش 
براساس طرح جامع مشترک اقدام، بازگشت کل یا بخشی از تحریم ها توسط 

اعضای شرکت کننده در طرح جامع مشترک اقدام بررسی می شود.
وزارت خارجه انگلیس در پاســخ به این ســوال که بعد از اجرای مرحله 
اول تخفیــف تحریم ها، چه کاالهایی را می توان )به ایران( صادر کرد؟ گفت: 
کاالهایی با کاربرد دوگانه )کاالهایی که می توان برای اهداف نظامی و غیرنظامی 

یا هسته ای استفاده کرد( مشمول کنترل خواهند بود.
شرکت هایی که با آمریکا همکاری دارند باید از تحریم های واشنگتن علیه 
ایران که همچنان پابرجاست، آگاهی داشته باشند و مطمئن شوند فعالیت های 

آنها مطابق با نظام تحریم های آمریکاست.

اینترسپت  تحلیلی  پایگاه 
در گزارشی با اشاره به مخالفت 
بازرسی های گسترده  با  ایران 
به ســابقه جاسوسی  و آنی،  
بازرسان ســازمان ملل برای 

آمریکا اشاره کرد.
به گــزارش فارس، با توجه به 
توافق هسته ای برجام، در بند 67 از 
متن برنامه اقدام مشترک، عبارتی 
آمده اســت که توجه بسیاری را 
به خــود جلب کــرده و واکنش 
رسانه های آمریکایی را برانگیخته 
اســت. در این بنــد که مربوط به 
بازرســی ها از ایران است، تصریح 
شده که بازرسان آژانس تنها باید 
از کشــورهایی باشند که »دارای 
روابط دیپلماتیک با ایران هستند.«

این قید بدان معنی است که 
دیگر بازرسانی با ملیت آمریکایی 
قادر به ورود به ایران نخواهند بود. 
پایگاه آمریکایی »اینترسپت« در 
گزارشــی دلیل این امر را سابقه 
جاسوسی کارشناسان آژانس برای 
آمریکا عنوان کرده و نوشته است: 
»ایران تالش می کند از تکرار این 
مسئله جلوگیری کند. عراق یکی 

از معروف ترین نمونه های همکاری 
بازرســان آژانس با سرویس های 

جاسوسی آمریکاست«. 
اینترسپت با بیان اینکه ایران 
همچنیــن مخالف بازرســی های 
سرزده و آنی است، دو دلیل را برای 
این مخالفت ذکر کرده است: »اوال 
اینکه تمامی کشــورها چیزهایی 
دارند که به صورت مشــروع حق 
دارنــد آن ها را پنهان کنند، نظیر 
اسرار نظامی متعارف و رویه های 
امنیتی سران این کشورها. ثانیا، در 
طول دهه 1990، ایاالت متحده در 
عراق نشــان داد که به طور مرتب 
از بازرســی های تسلیحاتی، برای 
دســتیابی به آن اســرار متعارف 
سوءاستفاده کرده و از آن ها برای 
هدف قرار دادن نظامیان عراقی و 
سرنگون کردن دولت این کشور، 

استفاده می کند.
در ادامه گزارش اینترســپت 
آمده است: »عالوه بر این، ایاالت 
متحده طی بمبــاران عراق، بهره 
زیادی از کمیســیون ویــژه برد. 
عوامل آژانــس مرکزی اطالعات 
آمریکا )ســیا(، که جــزو هیئت 

بازرسان بودند، از جی پی اس برای 
ثبــت موقعیت دقیــق محل های 
ســاخت جنگ افزارهــای نظامی 
عراق، استفاده می کردند و اندکی 
بعد این مراکز توسط موشک های 
کروز آمریکا، هدف قرار می گرفت. 
بنابرایــن، خــودداری ایــران از 
پذیرش بازرســی های سرزده، به 
این معنی نیســت که سران این 
کشور به دنبال مخفی کردن یک 
برنامه هســته ای هستند. بیشتر 
احتمال دارد که سران این کشور 
می خواهند ساختار نظامی متعارف 
و شخصیت های خود را زنده و سالم 

نگه دارند.«
در پایان این یادداشــت آمده 
است: »بنابراین، هرچند سرسختی 
ایران ممکن است مایه ناخرسندی 
ایاالت متحده و اسرائیل باشد، اما 
این امر تا حد بسیار زیادی، ثمره 
درخت ســمی خود ماست. آن ها 
هرگز شــرایطی را کــه به عراق 
تحمیل کردیــم نمی پذیرند و هر 
بیننده بی طرفی هم موافق است 
کــه احمقانه خواهد بــود اگر آن 

شرایط را بپذیرند.«

اینترسپت گزارش داد

سابقه آمریکا در عراق  
دلیلی موجه برای مخالفت با بازرسی های سرزده است

از  آمریکا  خارجــه  وزیر 
کشــور  این  جدید  رویکرد 
بــرای افزایــش تحریم های 
غیرهســته ای با هدف تغییر 

رفتار ایران خبر داد.
»جــان کری« وزیــر خارجه 
در گفت وگوی مشــترک  آمریکا 
همراه با »ارنست مونیز« وزیر انرژی 
آمریکا با رسانه های آمریکایی گفت: 
در صورتی که تهران دسترسی های 
الزم را به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی ندهد، تمام تحریم ها بار دیگر 

اعمال می شوند.
کری افزود: صادقانه بگویم، من 
هرگز در 4 سالی که داریم مذاکره 
می کنیم، عبارت »بازرسی در هر 
زمان و هر مکان« را نشــنیدم و 
هرگز روی میز نبوده است. هرگز 
در نظام کنترل تسلیحات چنین 
چیزی وجود ندارد و هیچ کشوری 
بازرســی هر زمــان و هر مکان را 

نمی پذیرد.
»ارنســت مونیز« وزیر انرژی 
آمریکا نیز در ادامه گفت: منظور 
من هم از دسترسی هر زمان و هر 
مکان، یک رویه به درستی تعریف 
شده و یک بازه زمانی به درستی 

تعریف شده برای حل مسئله بود.
در ادامــه گفت و گــو، وزیر 
خارجــه آمریــکا از رویکرد آتی 
واشــنگتن درخصوص مواجهه با 
ایران پرده برداشــت و گفت:  ما 
همیــن االن هم تحریم های )غیر 
هسته ای( دیگری داریم و بعدا هم 
می توانیم برای تغییر رفتار ایران، 

بر آن ها بیافزاییم.
به گزارش فارس،کری افزود: ما 
بارها مسئله شهروندان آمریکایی را 
مطرح کرده ایم و همین حاال هم 

داریم روی آن کار می کنیم.
وی تصریح کرد: هیچ چیز در 
این توافق بر مبنای اعتماد نیست، 
بلکه براساس عملکردی است که 

کامال قابل راستی آزمایی است.
 کری: ما به هیچ وجه

 متحد یا دوست ایران نیستیم
وزیر خارجــه آمریکا در ادامه 
گفت: ایرانی ها دشــمن بوده اند و 

هنوز هم ما رقیب هســتیم. ما به 
هیــچ وجه متحد یا دوســت هم 

نیستیم.
کــری در مصاحبه با شــبکه 
»ســی ان ان« نیــز با اشــاره به 
ایران در  افزایش توان غنی سازی 
دوره جورج بــوش تاکید کرد که 
زمانی بــاراک اوباما روی کار آمد 
ایران دارای 19 هزار شــانتریفیوژ 

فعال بود.
به گزارش خبرگزاری ها، دولت 
آمریکا اعالم کرد متن برنامه جامع 
اقدام مشترک و ضمایم آن را برای 
بررسی، به کنگره ارائه کرده است.

بنا بــر اعــالم وزارت خارجه 
بازنگری  آمریــکا، دوره 60 روزه 
توافق، از دیروز )دوشــنبه( رسما 

آغاز شد.
خبرگــزاری رویتــرز نیز در 
گزارشی اعالم کرد: وزرای خارجه 
اتحادیه اروپا توافق هســته ای را 

تایید کردند.
به گزارش تســنیم، »فیلیپ 
هاموند« وزیر خارجه انگلیس در 
اظهارنظری گستاخانه گفت: ایران 
باید دربــاره تعدیل رفتار خود در 

منطقه تفکر کند.
توهمی به نام گزینه نظامی 

علیه ایران 
»محمد جــواد ظریف« وزیر 
امور خارجه ایران نیز در پاســخ 
آمریکایی  مقامــات  ادعاهای  به 
درخصوص گزینــه نظامی علیه 
ایران گفت: در شرایطی که جهان، 
توافق هفته گذشــته در وین را 
پیروزی دیپلماســی بر جنگ و 
خشــونت قلمداد کرد، متاسفانه 
هنوز کسانی هستند که از کاربرد 
غیرقانونی و نامشــروع زور برای 
دســتیابی به مقاصد توهم آمیز 
خود ســخن می گوینــد و اصرار 
بیهوده بر حفظ یک گزینه از پیش 

ناکار آمد دارند.
افزود: به  نظر می رسد  ظریف 
این افراد توان درک این موضوع را 
ندارند که کاربرد زور برای تجاوز 
به حقــوق دیگران یــک گزینه 
نیست بلکه یک وسوسه خطرناک 

و نابخردانه اســت کــه معموال از 
ســوی کســانی مطرح می شود 
که فاقد ظرفیــت و توانایی الزم 
برای مدیریت، پیشــبرد و تثبیت 

دیپلماسی هستند.
عراقچی: شورای عالی 

امنیت و مجلس نمی توانند 
توافق را اصالح کنند

»عبــاس عراقچی« عضو تیم 
مذاکره کننده هسته ای در گفت وگو 
با اخبار نیمروز سیما گفت: قطعنامه 
جدید، یک قطعنامه منحصر بفرد 
در تاریخ شــورای امنیت سازمان 

ملل متحد است.
یکــی  افــزود:  عراقچــی 
از مهمتریــن ویژگی هــای این 
قطعنامــه این اســت کــه این 
قطعنامه   6 برخــالف  قطعنامه 
قبلی شورای امنیت ذیل فصل 7 
منشور سازمان ملل متحد نیست 
و دیگــر فعالیت های صلح  آمیز 
ایران به عنوان تهدیدی جهانی 

قلمداد نخواهد شد.
وی در ادامــه گفــت: کلیت 
قطعنامه تحت فصل 41 منشــور 
ســازمان ملل نخواهد بود و دیگر 
فعالیت های صلح آمیز هســته ای 
ایران به عنوان یک تهدید قلمداد 
نخواهد شــد و این یــک تحول 

اساسی است.
تیــم مذاکره کننــده  عضــو 
هسته ای ایران تصریح کرد: درباره 
این کــه دو نهاد مجلس شــورای 
اسالمی و شورای عالی امنیت ملی 
تا چه حدی و ســطحی وارد این 
قضیه می شوند باید تصمیم گیری 
شود و من نمی توانم اظهارنظری 

کنم.
عراقچی اظهار داشت: هر کدام 
که مســئول طی این روند قانونی 
شــوند می توانند این توافق را در 
کلیــت رد یا تأییــد کنند و این 
امکان وجود ندارد که بخشــی از 
این توافق رد و یا تأیید شــود و یا 
این که اصالحاتی در بخشی از آن 
صورت بگیرد. بلکه باید کلیت آن 

یا رد و یا مورد تأیید قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: مثاًل اگر 

کلیت آن رد شــود ما باید دوباره 
به میز مذاکره برگردیم و برای آن 
مذاکــره کنیم و این که این توافق 
با اصالحاتی تصویب شود مقدور 

نیست.
افزود:  وزیــر خارجه  معاون 
قطع نامه جدیدی که در شورای 
امنیت امروز به تصویب می رسد 
در کلیات از فصل هفت منشور 
ملل متحد خارج می شــود و در 
آن بــه بند 41 اشــاره می کند 
البته در چند پاراگراف مشخص 
در جاهایی که شــورای امنیت 
می خواهد یک موضوع الزام آور 
را بیان کند به فصل هفت اشاره 

شده است.
بقیه در صفحه 10

جان کری از رویکرد آتی آمریکا پرده برداشت

افزایش تحریم های غیرهسته ای
برای تغییر رفتار ایران! 

گفت: معاون صدراعظم آلمان و وزیر اقتصاد و انرژی این کشور با کلی اهن 
و تولوپ و در رأس یک هیئت بلندپایه وارد تهران شد.

گفتم: تا حاال که آلمان برای اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت 
ایران یقه چاک می داد، حاال چی شده که احساس خاله خواهرزادگی 

می کند؟!
گفت: مردحسابی کجای کاری؟ حاال هم با کلی افاده آمده و قبل از سفر 
از موضع باال گفته است تا ایران اسرائیل را به رسمیت نشناسد، رابطه تجاری 

گسترده برقرار نخواهیم کرد!
گفتم: غلط زیادی کرده! اصال دولت چرا به این جرثومه های فساد 

اجازه ورود به ایران را داده است؟!
گفت: مثل این که دنیا وارونه شــده؟ به جای حفظ حرمت مردم ایران به 
دشمنان مردم احترام می گذارند؟ به جای مقابله با عوامل تحریم های ظالمانه، برای 
آنها فرش قرمز پهن می کنند! به جای ممنوع کردن تجارت با تحریم کنندگان، بازار 
کشور را در اختیارشان می گذارند و... پس آنهمه وعده و وعید انتخاباتی چه شد؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! طرف که لیوان را وارونه به دست گرفته بود 
دستی روی آن کشید و با تعجب می گفت؛ اینکه سر ندارد و دستی هم 

به ته لیوان کشید و گفت: ای بابا! تهش هم که سوراخ است!


