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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز  بعد از اعالم »الزامات 9گانه رهبرمعظم انقالب در اجرای برجام« که 

طی نامه ای به رئیس جمهور محترم کشــورمان ابالغ شده بود، انتظار آن 
بود - و بایســته تر هم به نظر می رسید- که ماجرا تمام شده تلقی شود و 
همگان چشم به راه اجرای برجام با تکیه بر »باید«ها و »نباید«های اعالم 
شده باشند. آنچه در این میان دور از انتظار نبود، دبه و اعتراض طرف های 
مقابل بود که حضرت آقا با نگاهی تیزبین و برخاسته از کارشناسی دقیق 
خود، راه سوءاســتفاده آنان در مراحل اجرایی برجام را بسته بودند. اما 
نامــه رئیس جمهور محترم که در قالب »لبیک« به الزامات ابالغ شــده 
رهبرمعظم انقالب نوشته شده بود، انتظار یاد شده را با برخی از خدشه ها 
روبرو کرد و به این نگرانی احتمالی دامن زد که ایشان  الزامات یاد شده 
را آنگونه که باید دریافت نکرده اند. که یادداشت پیش روی فقط به چند 
نمونه از آن میان اشاره ای گذرا خواهد داشت، با این توضیح که چنانچه 
رئیس جمهور محترم موارد یاد شده را قابل تأمل می دانند از اصالح و رفع 

ابهاماتی که در پی خواهد آمد دریغ نفرمایند.
و اما، قبل از همه اشــاره  به این نکته ضروری اســت که نامه اخیر 
رهبرمعظم انقالب اگرچه خطاب به رئیس جمهور محترم نوشــته و تحت 
عنوان الزامات ضروری در اجرای برجام ابالغ شده است ولی متن آن نشان 
می دهد دامنه ای بســیار فراتر از برجام دارد و یکی از اساسی ترین اسناد 
ماندگار انقالب اسالمی است که »نقشه  راه« در دنیای پرالتهاب کنونی، نام 

شایسته آن است.
1- آقــای رئیس جمهور اگرچه در بخشــی از نامه خــود خطاب به 
رهبرمعظم انقالب آورده است که »دولت جمهوری اسالمی ایران با رعایت 
مالحظات و الزامات حضرت مستطاب عالی و مصوبات شورای عالی امنیت 
ملی و مجلس شورای اسالمی نسبت به اجرای کامل و با حسن نیت برجام 
اقدام خواهد نمود« ولی متاسفانه در متن نامه ایشان، نشانه قابل توجهی از 
رعایت الزامات یاد شده، دیده نمی شود، بلکه در مواردی نه چندان اندک، 
بر اجرای متن بی کم و کاست برجام نیز تاکید شده است! و حال آن که قرار 
بود - و انتظار می رفت - در نامه جناب روحانی بر اراده جدی دولت محترم 
برای مقابله با »موارد متعدد نقاط ابهام و ضعف ســاختاری« برجام که در 

ابالغیه 9گانه رهبرمعظم انقالب آمده است، تاکید شود و... 
2- در ابتدای نامه آقــای دکتر روحانی آمده اســت »نامه تاریخی 
1394/7/29 حضرتعالی  در تائید مصوبه جلسه 634 شورای عالی امنیت 
ملی، موجب خشنودی ملت بزرگ ایران و دلگرمی خادمان مردم در دولت 
گردید.« که این نگاه، آنجا که ســخن از »خشنودی ملت بزرگ ایران« در 
میان است، قابل تقدیر و نشانه قدرشناسی است اما، آنچه »خشنودی ملت 
بزرگ ایران« را در پی داشــت - و دارد - تائید مصوبه 634 شورای عالی 
امنیت ملی نبود، بلکه درایت و هوشمندی مثال زدنی رهبرمعظم انقالب در 
کشف نقاط ابهام و ضعف های ساختاری برجام و ابالغ الزامات 9گانه برای 
پیشــگیری از »خسارت های بزرگ آن در حال و آینده کشور« بود، و اگر 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای اطمینان از اجرای بی خسارت برجام 

کافی بود، دیگر نیازی به ابالغ الزامات و شرایط 9گانه نبود!
خالصه کردن نامه تاریخی و تاریخ ساز رهبرمعظم انقالب به تائید مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی، این تردید- که ان شاءالله بی مورد باشد- را پیش 
می آورد که مبادا قرار است دولت محترم مصوبه یاد شده را »اصل« و ابالغیه 
9گانه را فرع بر آن تلقی کند؟! ضمن آن که تالش اعضای محترم شورای 

عالی امنیت ملی به جای خود درخور تقدیر است.
3- در نامه تاریخی رهبرمعظم انقالب با اشاره به این واقعیت که »پذیرش 
مذاکرات از سوی ایران، اساسا با هدف لغو تحریم های ظالمانه اقتصادی و 
مالی صورت گرفته است« تاکید شده بود که رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه 
اروپا باید لغو تحریم ها را به صورت کتبی اعالم کنند. و آقای دکتر روحانی 
در نامه خود آورده است که »رئیس جمهور آمریکا و شورای وزیران اتحادیه 
اروپا به صورت کتبی و رسمی، برچیده شدن تمامی تحریم های اقتصادی و 
مالی ظالمانه و غیرقانونی را درچارچوب تعهداتشان در برجام اعالم نموده 
و آن را به عنوان سند قانونی در روزنامه های رسمی خود منتشر کرده اند«!

دراین خصوص گفتنی است که رئیس جمهور آمریکا بیانیه ای صادر کرده 
و این بیانیه در روزنامه رسمی آمریکا نیز به ثبت رسیده است ولی در این 
بیانیه نه فقط هیچ تضمینی مبنی بر »لغو« تحریم ها دیده نمی شود، بلکه؛

 الف: در بیانیه اوباما به جای دستور اجرای برجام، آمده است »به وزارت 
خارجه اعالم می کنم که بعد از راســتی آزمایی آژانس و تائید آن از سوی 
وزارت  خارجه، برای کاهش - و نه لغو - برخی از تحریم ها کسب آمادگی کنید!
ب: بــه جای »لغو« از واژه کاهش - RELIEF- برای برخی از تحریم ها 

استفاده شده است!
ج: شرایط »کاهش تحریم ها«! در بیانیه اوباما، از شرایط »کف برجام« 
نیز پائین تر اســت. در برجام لغو - یا به تعبیر اوباما، کاهش! - تحریم ها، 
مشروط به تائید انجام تعهدات ایران از سوی آژانس ذکر شده است ولی 
رئیس جمهور آمریکا در بیانیه خود عالوه بر تائید آژانس، تائید وزارت خارجه 

آمریکا را هم اضافه کرده است.
  NDAA از قانون موسوم به  D3 د: در برجام تاکید شــده بود که بند
که مربوط به تحریم فروش نفت است، لغو خواهد شد ولی در بیانیه ای که 
وزارت خارجه آمریکا در ادامه بیانیه اوباما صادر کرده اســت، این بخش 
حذف شده اســت!... یعنی یک گام زیر کف برجام و حتی نادیده گرفتن 

متن تصویب شده آن!
هـ : در متن برجام - صفحه 54 - تاکید شــده بود که اجرای بند 104 
از »قانون جامــع تحریم های ایران - CISADA - کــه مربوط به تحریم 
شخصیت های حقوقی و حقیقی )برخی افراد و شرکت ها نظیر شرکت نفت( 
است در جریان اجرای برجام متوقف خواهد شد. ولی در بیانیه وزارت خارجه 
آمریکا این بند نیز حذف شده است! یعنی در این مورد نیز دولت آمریکا 

از آنچه در برجام آمده است -  یعنی کف برجام - هم پائین تر رفته است.
و: در بیانیه اوباما، آنجا که مربوط به تحریم های کنگره است، نه فقط از 
لغو این تحریم ها سخنی به میان نیامده است، بلکه صرفا به واژه اغماض و 
توقف - WAIVE - برخی از آن تحریم ها برای مدت 120 یا 180 روز اشاره 

شده است.
و نمونه های دیگری از این دست که پرداختن به آنها فرصت دیگری 
می طلبد و بیرون از محدوده این یادداشــت محدود است. اکنون باید از 
رئیس جمهور محترم پرسید؛ آیا منظور حضرتعالی از تعهد کتبی آمریکا 
که نوشته اید »در روزنامه های رسمی این کشور منتشر شده است«! همین 
بیانیه رئیس جمهور و وزیرخارجه آمریکاســت؟! این بیانیه ها که حتی از 
تعهدات آمریکا در متن برجام هم چند پله پائین تر است! و بدیهی است 
که نمی توان از آن با عنوان تعهد کتبی و ثبت شده رئیس جمهور آمریکا 

یاد کرد!
4- البته شماری از دولتمردان محترم و رسانه ها و افراد نزدیک به دولت 
بر »فصل  الخطاب« بودن الزامات 9گانه رهبرمعظم انقالب تاکید کرده اند که 
نگاه درخور تقدیری است اما، متأسفانه در برخی از اظهارنظرها، منظور از 
»فصل الخطاب« را »تائید کامل برجام«  و پایان ماجرا دانسته اند و حال آن 
که ماجرا تازه آغاز شــده و در ادامه، به قول حضرت آقا نیازمند مراقبت 
دقیق و لحظه به لحظه بر اجرای آن با رعایت کامل الزامات اعالم شــده 
است. به بیان دیگر آنچه فصل الخطاب است، الزامات 9گانه است و نه متن 

بدون تغییر برجام.
5- در نامه رئیس جمهور محترم بــه مواردی نظیر، لغو 6 قطعنامه 
الزام آور شورای امنیت! فروپاشی سامانه تحریم ها! آمادگی فضای روانی 
جهانی برای تعامل اقتصادی با ایران!  تائید غنی سازی یک کشور غیرعضو 
دائم شورای امنیت برای اولین بار! و... نیز اشاره شده است که متاسفانه 
صحت این ادعاها جای تأمل و درنگ فراوان دارد که فعال می گذاریم و 

می گذریم.
6- و اما، در خاتمه این وجیزه باید گفت؛ در نامه رئیس جمهور محترم 
نه فقط نشانه چندانی از اراده جدی دولت برای پی گیری الزامات 9گانه 
اعالم شده دیده نمی شــود، بلکه متأسفانه این نامه - احتماال بی آن که 
ایشــان خواسته و یا توجه داشته باشند - تاکید بر متن کنونی برجام و 
نادیده گرفتن »نقاط ابهام و ضعف های ســاختاری«  آن نیز هست و در 
یک کلمه - با  تأسف و عرض پوزش - می تواند برای حریف حامل این پیام 
باشــد که الزامات 9گانه اعالم شده، »چراغ قرمز« نیست که قابل عبور 
نباشد، بلکه »چراغ زرد چشمک زن«! است که آمریکا می تواند با رعایت 

احتیاط از آن عبور کند!

خزانه دار!زرِد چشمک زن نیست!

حسین شریعتمداری

* خدا را شــکر می گویم به خاطر داشتن چنین رهبر و ولی فقیه. ایشان با منشور 
اخیر جلوی سوءاستفاده کشورهای غربی، آمریکا و افراد مریض داخلی را گرفتند. 
به شکرانه این نعمت والیت شخصا دو رکعت نماز شکر و سجده شکر به جا آوردم. 
از امت مســلمان هم می خواهم به شــکرانه این نعمت و برای صحت و ســامتی 

امام خامنه ای سجده شکر به جا آورند.
0913---0785
* موال و مقتدای ما سرت سامت. ما بسیجیان پایگاه شهید علی روحانی یزدی به 
خود می بالیم و شــور و شعف تمام وجودمان را فرا گرفته است. ما خدا را شاکریم 
به چنین امام و رهبری که این گونه نقشه دشمنان را نقش بر آب کرده و می کند. 
امیدواریم دولت پیام و نامه آقا را بی کم و کاســت و تفسیر و تأویل نقشه راه خود 

قرار دهد.
0845---0913 و 6960---0936
* تیتر روزنامه های زنجیره ای مدعی اصاح طلبی حاوی این سخن بود که چرا امام 
جمعه شــیراز به گشت و گذار جک استراو در روز تاسوعا در شیراز اعتراض کرده 
اســت!  اما واقعیت این اســت که تاسوعا و عاشورا برای ما نماد ظلم ستیزی است و 
انگلیس خبیث و وزیر خارجه اسبق آن یکی از نمادهای معاصر ظلم یزیدی است. 
چطور در روز تاســوعا که روز آزادگی و روز عاشورا که روزشهادت امام حسین)ع( 
است به چنین فردی اجازه گشت و گذار در شهرهای مذهبی ما را می دهند؟ مردم 

این مسائل را می فهمند. این مسائل زمینه ای برای جنگ نرم خزنده است.
031---6842

 * برخی پس از نامه رهبری معظم انقاب به رئیس جمهور، ســخن از اتمام بحث 
برجام بر زبان راندند. خوب است به این عزیزان دلسوز عرض شود حاال اول کار است 
کــه باید پیگیری اجرای برجام طبق فرمایش آقا را از دولت مطالبه کرد و با رصد 
تخلفات استکبار جهانی در اجرای آن به روشنگری پرداخت، و مراقب نفوذ دشمن بود.
0912---3104

* تأیید مشروط برجام از سوی رهبر معظم انقاب تحقیر آمریکا بود که فکر می کرد 
خود را برای جشن تحقیر ایران آماده می کند.

0919---5362
* نامه تاریخی رهبر معظم انقاب به آقای روحانی حاوی نکات مهمی اســت که 
واکاوی آن ضروری اســت: 1- در نگاه ایشان ریزبینی منتقدین در شناسایی نقاط 
کور برجام قابل تحســین است 2- ایشــان به عداوت ذاتی و فراهسته ای آمریکا با 
نظام اســامی )به دلیل استکبارســتیزی و دفاع از مستضعفین که جوهره انقاب 
است( توجه داده اند و اینکه راه منصرف کردن دشمن از توطئه، استحکام درونی و 
اقتدار ملی اســت 3- ایشان خط مزورانه آمریکا درروند مذاکرات هسته ای با هدف 
هوشیاری نســبت به نفوذ دشمن را متذکر شده اند 4- الزام به بستن قراردادهای 

مطمئن یا ضمانت اجرائی قوی از دیگر نکات این نامه مهم است.
0918---5411

 * اگر یزیدیان پلیدتوانستند با حضرت آقا اباعبداهلل الحسین)ع( کنار بیایند و منطق 
حق را بپذیرند آمریکای مستکبر و شیطان بزرگ نیز با جمهوری اسامی کنار خواهد 
آمد. هیچگاه نور و ظلمت در یک جا جمع نمی شوند. کسانی که از روی دلسوزی یا 
غفلت برای برقراری رابطه با این شیطان اکبر تاش می کنند بدانند جز خسته کردن 

خود و ملت، فریفته شدن و ذلت پذیری چیزی عایدشان نمی شود.
علیمردانی
* ملت باغیرت ایران اســامی پس از تحمل انواع تحقیر و توهین ها طی 2 ســال 
اخیر چه در دیپلماسی خارجی و چه در برخی مدیریت های داخلی پیشنهاد واردات 
مدیر از خارج واقعا برایش قابل تحمل نیســت. اگر فردی شایســتگی و توان اداره 
امور محوله را ندارد می تواند کناره گیری کند چرا که شــرعا و عرفا نباید زمامدار 
باشد. چرا برخی ضعف و ناتوانی خود را به سطح کان کشور تعمیم می دهند؟ آیا 
این کوته بینی همانی نیست که رئیس جمهور آن را به منتقدین نسبت می داد؟ این 
همان سخن رزم آرا و انجماد فکری است که بداخاقان با ابراز آن، مردم و جوانان 
را ناامید می سازند. فکر نمی کنید که وقت اصاح و تعمیر مدیریتی در هیئت دولت 
رسیده تا 2 سال باقیمانده صورتی آبرومندانه به مدیریت اجرایی کشور داده شود 

و رنج مردم کمتر گردد؟!
محمودی
* نعمت رحمانی والیت در بیانیه ای که درمورد برجام صادر شــد شامل خاطی و 
غیرخاطی می شــود. بنابراین خواص منفعل و مدافعان بی چون و چرا و باشــرط 
برجام در ســایه این پیام به خطاهای خود پی ببرند و برای اجرای خواســته های 

ایشان تاش کنند.
طباطبائی- قم
* آیا تفســیر اقتصاد مقاومتی در دولت یعنی تعویض خودرو با وام 25 میلیونی و 
وسایل زندگی؟! خوب است تیم اقتصادی سری به حاشیه پایتخت بزنند تا فلسفه 

تاکید حضرت آقا بر اقتصاد مقاومتی و نحوه اجرای آن را متوجه شوند.
0912---3550

* در اخبار آمده آوارگان ســوری، عراقی و افغانی که اکثرا زنان و کودکان هستند 
در مرزهای اروپایی مورد آزار قرار می گیرند، دلم به درد آمد. دنیا ببیند این همان 
فرهنگ غربی است که دولتهای سرمایه داری غرب به دنبال جهانی کردن آن هستند 

و پایگاه اشرافیت در کشورهای اسامی و ایران نیز به دنبال آن است.
021---2539

* در برابر مواضع خصمانه صهیونیســت ها و به طور کلی دشــمنان انقاب مثل 
گستاخی های جوانک های نادان رژیم آل سعود فقط مواضع انقابی چاره ساز است 

چرا که سیاست سکوت و لبخند دشمنان را جسورتر کرده و می کند.
0912---8949

* ممکن است آمریکا از دید بعضی ابرقدرت و کدخدا باشد ولی برای ما مردم عددی 
نیست. همین باور بود که ما را در مقاومت قوی کرد و برده او نشدیم.

0919---4517
* چرا دارائی مسئوالن باید از دید مردم پنهان بماند؟ مگر نه اینکه انقاب مستضعفین 
علیه مستکبرین بوده و هست؟ این چه طرز تفکری است که حتی لیبرال ها هم آن 
را مردود می دانند؟ مگر نه اینکه دانستن حق مردم است. آیا نباید مردم بدانند که 

کاخ نشین ها حاکم برآنهایند یا افرادی مثل خودشان؟
امامی
* امیدواریم نامه اخیر رهبری و تعیین شــروطی محکم برای اجازه اجرای برجام 
خیلی دقیق و بدون کوچکترین تخلف از سوی دولت به اجراء گذاشته شود، تا بتوان 

از وارد آمدن ضرر و زیان جبران ناپذیر به کشور جلوگیری کرد.
0919---6115

* از همان ابتدای ورود شــبکه های اجتماعی مخرب نظیر وایبر، تلگرام، واتس آپ 
و... روشــن بود که شبکه هایی به این گستردگی از روی دلسوزی و فعالیت صرف 
اجتماعی نیســت بلکه نقشه دشــمنان برای آلوده کردن جوانان و اعتیاد آنان به 
ســرگرمی های پوچ و غفلت از مطالعه و دانش پروری است. همان بائی که بر سر 
وهابیت آورده اند که انسان های خشک مغز به دنیا پمپاژ می کنند که هیچ منطقی 
جز منطق جنایت نمی شناســند و مســئولین امر هم متأسفانه تنها نظاره گر این 
موجند و گاهی نیز همراه و تقویت کننده موج! چه کسی و یا کسانی دارای وظیفه 

سالم سازی محیط اینترنت و... هستند؟
هادی و طاهری
* اگر آمریکا واقعاً مدعی مبارزه با داعش است چرا دولت عراق را تهدید می کند که 
اگر از روسیه برای بمباران مواضع داعش کمک بگیرد، کمک های خود را به عراق 
قطــع می کند؟ آمریکا نه تنها قصد نابودی داعش و تکفیری ها را ندارد که از ورود 

دیگر کشورها برای نابودی این گروهک ها نیز جلوگیری می کند.
نصیری

* جبهه صهیونیستی آمریکائی انگلیسی با به راه انداختن حمام خون در فلسطین 
اشغالی و شهید کردن بیش از 50 فلسطینی در شرایطی که خسارت های جانی، 
مالی و سیاســی و... بی شــماری به این جادان در انتفاضه سوم وارد شده است، 
نه تنها قادر به خاموش کردن شــعله انتفاضه نیســت بلکه با شهادت هر نوجوان 
فلســطینی، مبارزان بیشتری با تأســی به او به صف انتفاضه پیوسته و عرصه هر 
لحظه بر جادان صهیونیســتی تنگ تر می شود تا به حول و قوه الهی زمینه محو 

غده سرطانی مهیا شود.
0918---0291

* وام هایی را که دولت قصد دارد تحت عنوان بسته اقتصادی برای رونق بخشیدن 
به اقتصاد کشور در اختیار شهروندان قرار دهد جز اینکه مردم را بدهکار خودشان 

بکند نتیجه دیگری ندارد.
0912---1998

بی بی سی: اوضاع اقتصادی آمریکا
و اروپا وخیم است

مجری شــبکه دولتی انگلیس از رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا خواست برای 
توجیه اوضاع بد اقتصادی ایاالت متحده، وضعیت این کشور را با اوضاع وخیم تر اروپا 

مقایسه نکند!
رئیس پیشــین بانک مرکزی آمریکا در گفت وگو با شبکه بی بی سی اذعان کرد، 
نابرابری های اقتصادی در جامعه آمریکا طی بیش از 40 ســال گذشته، تشدید شده 
اســت. هر چند وی مدعی شد وظیفه بانک مرکزی آمریکا مقابله با این روند نیست، 

بلکه این مسئولیت، متوجه سیاستمداران آمریکایی است.
بن برنانکی در مصاحبه با استیفن ساکور مجری برنامه هاردتاک بی بی سی با این 
ســؤال مواجه شــد که آیا چند تن از رؤسای ناالیق بانک ها و شرکت های بزرگ بیمه 
آمریکایی که بانک مرکزی آمریکا آنها را با تزریق پول های کان، از ورطه ورشکستگی 
نجات داد، مجازات شــدند؟ برنانکی در پاســخ گفت: من بعد از گذشــت آن بحران، 
بارها گفتم که وزارت دادگستری آمریکا که به این مسئله به عنوان مشکلی نهادی و 
مؤسســه ای نگاه می کرد و هر یک از این بانک ها و شرکت ها را با جریمه های سنگین 
نقدی مجازات می کرد، بهتر بود که به مســئولیت های شخصی هر یک از آن مدیران 

مزبور نیز می پرداخت و تک تک آن اشخاص را نیز مجازات می کرد.
وی افزود: البته این مشکل فقط مربوط به مدیران نبود، بلکه این مشکلی عمومی 
بود که در آن بازرســان فدرال و ناظران دولتی نیز شکســت خوردند و نتوانستند از 
این بحران جلوگیری کنند. دولت و کنگره آمریکا نیز شکســت خوردند و حتی مردم 
شکست خوردند زیرا هیچکس نتوانسته بود عمق این بحران را پیش بینی کند یا مانع 

بروز این معضل بزرگ شود.
وی گفت: البته برخی از مدیران بانک ها کارهای غیراخاقی نیز انجام دادند. مثًا 
آنان وام ها یا اوراق بهاداری را که خودشــان دقیقاً می دانســتند ارزش چندانی ندارد 
به شــرکت ها یا بانک های دیگر، به عنوان محصوالت بانکی با ارزش و خدمات مالی 
مناسب- فروختند، که قطعاً عملی غیراخاقی و نشان دهنده حرص آنان به جمع آوری 

سودهای بیشتر آن هم در شرایط بحران اقتصادی آمریکا بود.
ساکور در ادامه مصاحبه گفت: شما برای مقابله با بحران اقتصادی، نرخ بهره بانکی 
را نزدیک به صفر نگه داشتید که هنوز هم پس از سال های متمادی این سیاست ادامه 
دارد. این در حالی است که بانک های آمریکایی در این مدت طوالنی، از بانک مرکزی 
وام های اصوالً بدون بهره دریافت کرده و آن را در اختیار مردم و شــرکت ها با نرخی 
پایین قرار داده اند، ولی بازهم رشد اقتصادی آمریکا به نسبت روندی بسیار کند دارد. 
به عاوه، شما تریلیون ها دالر )هزاران میلیارد دالر( اسکناس )بدون پشتوانه( چاپ و 
آن را به اقتصاد آمریکا تزریق کردید. در حقیقت، شما دارویی مسکن به اقتصاد آمریکا 
داده اید که این بیماری را درمان نکرده، بلکه صرفاً عوارض آن بیماری را کاهش داده 
اســت، که به این معنا اســت که آن بیماری اقتصادی در آمریکا، هنوز هم سر جای 
خود باقی مانده است. این در حالی است که اقتصاد آمریکا نیاز به اصاحات ساختاری 
گسترده دارد، ولی شما پول های بدون بهره را در مدت زمانی بسیار طوالنی در اختیار 

شرکت ها قرار دادید و به این ترتیب، به شرکت های کم بازده، اجازه ادامه بقا دادید.
برنانکی در پاسخ می گوید: »ما این پول های ارزان را در اختیار اقتصاد آمریکا قرار 
دادیم و دیدیم که نرخ بیکاری پایین آمد و همچنین مشاهده کردیم که سرعت بهبود 
مجدد رشــد اقتصادی آمریکا به مراتب بهتر از اروپا بود که - برخاف بانک مرکزی 
آمریکا- چنین سیاست های اقتصادی را اتخاذ نکرد.« اما با اعتراض مجری بی بی سی 
مواجه می شود که معتقد است: وقتی شما مجبور می شوید شرایط اقتصادی خود را با 
اروپا مقایسه کنید، معلوم می شود اوضاع اقتصادیتان چندان خوب نیست، زیرا اوضاع 
اقتصادی اروپا به شدت وخیم است و برتری نسبی آمریکا بر اروپا که شرایط وخیمی 
دارد، چندان برای آمریکا افتخارآفرین نیست. این در حالی است که در مقایسه با روند 
بهبود مجدد اقتصادی در آمریکا پس از بحران های گذشــته این کشــور، روند بهبود 
اقتصادی کشور شما پس از سال 2008 میادی، به هیچ وجه درخشان نبوده است.

ساکور اضافه کرد: در دوران ریاست شما در بانک مرکزی آمریکا، میزان نابرابری های 
اقتصادی در ایاالت متحده آمریکا به میزان قابل توجهی افزایش یافت. ثروتمندان در 
دوران مدیریت شما، درآمدهای مضاعف داشتند، اما طبقه متوسط، کارگر و زحمتکش 
و به خصوص اقشار فقیر در جامعه آمریکا، با مشکات فراوانی مواجه بودند و از لحاظ 
اقتصادی عقب افتادند. در نتیجه، فاصله طبقاتی در آمریکا بیشتر شد. آیا این بخشی 

از وظایف شما نبود که نگران این روند باشید؟
برنانکی در پاسخی منفعانه گفت: وظیفه من به عنوان یک اقتصاددان این است 
که نگران چنین روندهایی باشم، اما به عنوان رئیس بانک مرکزی آمریکا، تقریباً می توان 
گفت که من اصًا چنین مســئولیت یا وظیفه ای نداشتم. البته من تأکید می کنم که 
این مشــکلی بسیار بلندمدت و به شدت مهم است که باید به آن رسیدگی شود، اما 
این مشکل دست کم به دهه 1970 میادی باز می گردد که از آن زمان به این طرف، 
مسائلی مانند جهانی شدن اقتصاد و تغییرات فنی و ساختاری، طی بیش از 40 سال 
گذشته، به تشدید نابرابری های اقتصادی دامن زده است. البته این مسئله ای مهم است 

که به میزان کافی به آن پرداخته نمی شــود، ولی این مشــکلی نیست که بانک مرکزی 
آمریکا بتواند حقیقتاً کاری درباره آن انجام دهد.

آمار وزارت صنعت درست است
یا خبر روحانی درباره خروج از رکود؟

آمار منفی شــدن شاخص های صنعتی در 4 ماهه ســال جاری بیانگر افت شدید 
وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی کشــور اســت و علت نامه نگاری 4 وزیر با رئیس 

جمهور را مشخص می کند.
به گزارش مشرق، براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در 4 ماه نخست 
امسال تمامی شاخص های صنعتی و معدنی کشور منفی شدند. براساس گزارش عملکرد 
4 ماهه اول 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاخص های صنعتی و معدنی کشور 
شــامل تعداد جواز، اشتغال و سرمایه تأسیس واحدهای صنعتی، تعداد جواز، اشتغال و 
ســرمایه پروانه بهره برداری صنعتی، گواهی کشف معادن، پروانه اکتشاف معادن، پروانه 
بهره برداری معادن و مجوز برداشــت از معادن نسبت به مدت مشابه سال گذشته دچار 

افت شدید شده اند.
مطابق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد تعداد جواز تأسیس واحدهای 
صنعتی در 4 ماهه اول امســال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدوداً منفی 9 درصد، 
پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی منفی 10 درصد، گواهی کشف معادن منفی 24 
درصد، پروانه اکتشــاف معادن منفی 20 درصد، پروانه بهره برداری از معادن منفی 39 

درصد و مجوز برداشت از معادن منفی 41 درصد بوده است.
همینطور در 4 ماهه اول 1394 و نســبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد اشتغال 
مربوط به واحدهای صنعتی ای که مجوز تأسیس گرفته اند 26 درصد و تعداد اشتغال مربوط 
به واحدهای صنعتی ای که پروانه بهره برداری گرفته اند 30 درصد کاهش نشان می دهد.

وزارت صنعت همچنین از کاهش 72 درصدی تعداد مجوز اعطایی به نمایندگی های 
خارجی در کشور در 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است.
این آمار با اظهارات مسئوالن دولت درباره اشتیاق شرکت های خارجی به حضور در 

بازار ایران در 2 سال اخیر، تناقض دارد.
آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر افت شدید وضعیت واحدهای صنعتی 
و معدنی در سال جاری است که مطمئناً در تولید ناخالص داخلی تأثیر خواهد گذاشت.
نکته دیگر آن که آمار فوق مربوط به 4 ماهه نخست امسال بوده و بنابر مشاهدات میدانی 
و اظهارات مسئوالن، در ماه های اخیر اوضاع رکود اقتصادی بدتر هم شده است و دلیل نامه 
4 وزیر و تدوین بسته اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود نیز همین حقایق است.

این اتفاقات در حالی اســت که روحانی شــهریور 93 در مشــهد اعام کرده بود از 
رکود خارج شده ایم.

استقبال سرد در مازندران
پای چه کسی نوشته می شود؟!

برکناری معاون سیاسی استانداری مازندران همچنان موضوع مجادله میان حامیان 
دولت در این استان است.

این برکناری پس از استقبال سرد مردم مازندران از روحانی در ساری صورت گرفت. 
جمعیت حاضر در این برنامه، حدود 11-10 هزار نفر برآورد شده اند.

به گزارش ایرنا، برکناری »حسین حسن نژاد« از مدیرکلی سیاسی استانداری مازندران 
با واکنش منفی افراد و گروه هایی که خود را حامی دولت تدبیر و امید می دانند، مواجه 
شده است. این افراد و گروه ها از حسن نژاد به عنوان »تک مهره« خود در حوزه سیاسی 
استانداری مازندران یاد و برکناری وی را اقدامی همسو برای چینش نیروهای غیرهمسو با 
دولت یازدهم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسامی و خبرگان رهبری ارزیابی کرده اند.

گروهی با نام »مجمع اصاح طلبان جوان مازندران« با انتشار بیانیه ای خطاب به مردم 
مازندران و رئیس جمهوری نوشتند: همانگونه که مستحضرید فاح در حرکتی ناسنجیده، 
غیر معمول و حتی ناجوانمردانه، در آستانه تاسوعا و عاشورا، جناب حسن نژاد- مدیرکل 
سیاسی اســتانداری مازندران- را برکنار کرد. فاح که جلوداری اش در بی کفایتی اداره 
سهل ترین امور استان نیز برکسی پوشیده نیست، در اتحادی سست با شیفتگان دولت 
مردود ســابق و فرصت طلبان و صحنه گردانان پشت پرده توطئه عزل جناب حسن نژاد 

را رقم زدند.
نویسندگان این بیانیه تأکید کردند: هم اینان، امروز برای ناکارآمدی خود در ستاد 
استقبال از دولت که به ستاد به افتضاح کشیدن دولت در استان اشتهار یافت، به دنبال 
قربانی کردن مظلومی می گشتند تا برای انحراف نگاه ناظران از بی کفایتی شان در تدارک 
یک سفرســاده دولت، آن هم با بسیج شــلخته همه امکانات استانداری و نتیجه ضایع 
گرفتن، عقده های شــان را التیامی بخشند و به اصطاح ایشان را عامل عدم بسامانی در 

سفر ریاست جمهوری معرفی کنند.

این بیانیه اضافه می کند: لذا فاح با مشــاورت بدمنشــان، در اقدامی ناپخته و 
نابخردانه دیگری تنها ملجاء اندیشه ورزان پایبند به جریان پاینده اصاحات در مرکز 
قدرت اســتان را حذف کرد تا مانعی برای تاختن اسب چموش طمع ورزان و کاسبان 

همیشه حامی جناب فاح نباشد.
در این بیانیه آمده است: بر بزرگان اصاحات استان فرض است تا با تعلیق نجابت 
خویش، این بار در ادامه هشــدارهای مکرر دلسوزان برای نشان دادن واکنش محکم 
به بداخاقی و بی تعهدی استاندار ناکارآمد دریابند که موقع واکنش بهنگام شان است، 
تا به فاح و [...] و فرصت طلب بفهمانند که وزن شــان به آن اندازه نیســت که بتواند 
همه اقدامات بد و ناجوانمردانه خویش را به گستاخی شــان گره بزند!! رئیس شورای 
اصاح طلبان استان مازندران نیز در گفت وگو با پایگاه خبری »هارش نیوز« که همزمان 
در چند پایگاه خبری دیگر هوادار دولت یازدهم از جمله »مازند نومه« منتشــر شد، 
گفت: برکناری حســن نژاد یک شبه کودتا اســت و من از همین جا نگرانی خودم را 
درباره هیأت های اجرایی انتخابات پیش رو اعام می کنم. اگر در اســتانداری مازندران 
یک نیرو بود که نشــان از دولت روحانی و شــعار او داشت، همین آقای مدیرکل بود 

که حاال دیگر نیست.
اظهارات مخدوش

و ماجراجویانه هاشمی درباره برنامه هسته ای
هاشمی رفسنجانی در اظهاراتی مخدوش گفت سال 84 نباید تعلیق های هسته ای 

را می شکستیم.
وی در مصاحبه با سایت امید هسته ای گفته است: وقتی آقای احمدی نژاد آمد، با 
رهبری تصمیم گرفتند که تعلیق را بشکنیم. هنوز کار آقای احمدی نژاد شروع نشده 
بود که به آقای خاتمی پیشنهاد کردند که ایشان تعلیق را بشکند. در آن دوره گاهی 
جلســه ای خدمت رهبری بود که جمع زیادی شــرکت می کردند. در آن جمع وزیر 
خارجه، رئیس جمهور، رؤسای قوا، من، نظامی ها مثل آقای شمخانی و دیگران بودند 
و برای قدم به قدم کارها مشورت می شد. تصمیمات رهبری با مشورت بود که نتیجه 
آن جلســه را می پذیرفتند. وقتی احمدی نژاد آمد و گفت که تعلیق را بشکنیم، آقای 
خاتمی گفت: من نمی شــکنم، برای اینکه یک پرونده سنگین تهدید برای دولت بعد 
باقی می ماند و من نمی خواهم دولت بعد از من وارث این مشکل شود. بعدها نمی دانم 

چگونه آقای خاتمی را قانع کردند که ایشان تعلیق را باز کرد.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته اســت: من فکر می کنم کســانی که 
می گوینــد برجام ضمانت اجرا ندارد یا سفســطه می کنند و یا نمی دانند. برای اینکه 
اجرا و عدم اجرای آن دو طرفه اســت. اگر آنها کوتاه بیایند، ما هم کوتاه می آییم. ما 
از روز اول کارهایی می کردیم که االن با آمادگی بیشــتری انجام می دهیم. چون در 
این فاصله تحقیقات کردیم و هنوز هم مشغول هستیم و چیزی را از دست ندادیم. ما 
چیزی را از دســت ندادیم. آب سنگین ما هنوز سر جای خودش است. غنی سازی ما 
سر جای خودش است و به نسل پنجم رسیدیم و االن نسل پنجم ما می تواند بیست 

برابر نسل اول تولید کند.
اظهارات هاشمی در حالی است که سال 84 برای 2 سال و نیم تمام فعالیت های 
اتمی ایران تعلیق شــده بود اما در مقابل طرف غربی به هیچ یک از تعهدات خود در 
توافق های تهران و بروکسل و پاریس عمل نکرده بود و از سوی دیگر درباره تمدید 4 
باره تعلیق هایی که قرار بود 6 ماهه باشد، دبه کرده و مدعی بود بهترین تضمین ایران 
همین تعلیق اســت. خاطرات حسن روحانی در آن زمان حاکی از این است که ادامه 
تعلیق با توجه به عهدشــکنی غرب امکانپذیر نبود و معلوم نیست آقای هاشمی چرا 

اصرار به تبرئه غرب به هر قیمت دارد؟!
اما درباره ضمانت اجرا آقای هاشــمی ظاهراً از سر بی اطاعی سخن می گوید چه 
اینکه تعهدات طرفین همزمان نیســت و ایــران باید قبل از تعلیق برخی تحریم های 
برگشــت پذیر غرب باید 98 درصد ذخایر اورانیوم 3/5 درصد را به خارج بفرستد، 14 
هزار از 19 هزار ســانتریفیوژ را منفک و انبار کند، غنی ســازی 20 درصد را متوقف 
نماید، قلب رآکتور اراک را خارج کرده و در آن بتون بریزد و... این روند را 10 یا 15 
سال ادامه دهد. آیا در صورت نقض عهد غرب 10 تن اورانیوم غنی شده در طول 10 
سال، بازگشت پذیر است؟ یا ســانتریفیوژهای جمع آوری شده در کمتر از 3-2 سال 
قابل ســرهم کردن دوباره است؟ یا تکلیف نیمی از سانتریفیوژها که در این فرایند از 
بین می روند چه می شود؟ و یا موکول شدن تحقیق و توسعه صنعتی به یک دهه بعد 

به سادگی قابل جبران است.
اما غیر از این نکات بخشــی از مصاحبه هاشمی، نوعی گاف دادن و ماجراجویی 
اســت از جمله آن جا که ادعا می کند »در سفر به پاکستان می خواستم با عبدالغدیر 
خان دیدار کنم اما به من نشان ندادند. او معتقد بود کشورهای اسامی باید بمب اتم 
داشته باشند«، »آن سال )1361( ذهنیت ما این بود که باید خود را به عوامل بازدارنده 
مســلح کنیم« و »درست اســت که ما اجازه رفتن به طرف ساح هسته ای را نداریم، 
ولی اگر شــرایطی پیش بیاید و ضرورت پیدا کند و یا دشمنی پیدا کنیم که بخواهد 
از این ســاح اســتفاده کند، قدرت ما محفوظ است« »آقای اوباما قانع بود و همیشه 
هم می گفت که ما باید کاری کنیم که اگر ایران تصمیم گرفت، یک سال وقت داشته 

باشیم که جلویش را بگیریم.«

سخنگوی دولت تاکید کرد: 
پیش بینی می شــود که تا 24 
آذرماه با اجرایی شدن تعهدات، 
تحریم ها نیز در آن زمان به طور 
کامل لغو شــود ولی ما به زمان 

قائل نیستیم.
ســخنگوی  نوبخت  محمدباقر 
دولت در نشست خبری با اصحاب 
رسانه که در ســاختمان کوثر نهاد 
ریاست جمهوری برگزار شد با بیان 
اینکه در حالی که برجام مورد تأیید 
قرار گرفته ولی همچنان ما در حال 
تحریم هســتیم، گفت: نظام بانکی 
ما همچنــان در تحریم قرار دارد و 
با وجود صــادرات محدود نفت باز 
هم این پول هــا را نمی توانیم وارد 

کشور کنیم.
وی ادامه داد: قرار است از زمان 
اجرایی شــدن کامل برجام طرف 

مقابل تحریم ها را بــردارد و ما نیز 
در این میــان تعهدات خود را اجرا 
کنیم بنابراین تا تعهدات انجام نشود 
تحریم ها برداشــته نمی شود. البته 
پیش بینی می شود که تا 24 آذرماه 
با اجرایی شــدن تعهدات، تحریم ها 
نیــز در آن زمــان به طور کامل لغو 

شود ولی ما به زمان قائل نیستیم.
کرد:   تأکید  دولت  ســخنگوی 
در نامــه تشــکر رئیس جمهور به 
رهبر معظم انقاب اعام شــد که 
ما با حسن نیت تمام موارد را برای 
تأمین منافع ملی اجرا می کنیم چون 
مطمئنیم صادقانه حرکت می کنیم 
و اگر این راه برای آنها قابل برگشت 
است برای ما هم برگشت پذیر خواهد 
بود زیرا اگر بخواهند نقض عهد کنند 
سوءنیت آنها برای جهانیان مشخص 
می شــود و ما نیــز در این راه هیچ 

زیانی نخواهیم کرد و اگر آنها برجام 
را نقض کنند دستاوردها و انگیزه ما 
برای ادامه راه بیشــتر خواهد شد و 
آنهــا از توانای ایران با خبرند و این 

توافق را پذیرفته اند.
نوبخت ادامه داد: باید بپذیریم 
آنچــه که مورد تأیید قــرار گرفت 
نه به طــور 100 درصد موارد مورد 
نظر جمهوری اســامی بــود و نه 
100 درصد مورد نظر 6 کشور بود. 
همان طور که آقــای رئیس جمهور 
گفته اند ما در این مذاکرات سه گل 
زدیم و دو گل خوردیم. ما توانستیم 
غنی ســازی در داخل کشــور را به 
رسمیت بشناسانیم و قرار شد همه 

تحریم ها لغو و برچیده شود.
وی با اشاره به سفر هیئت های 
بلند پایه اقتصــادی به ایران گفت: 
دغدغه هــای مقام معظــم رهبری 

در این عرصه بســیار مقبول و قابل 
احترام است، ایشان به ما توجه دادند 
کــه مراقبت کنیم تا نفوذی صورت 
نگیرد و قطعا غیرمسئوالنه است که 
هرکسی به این بهانه و یا گروهی به 
این بهانــه در خیابان ها راه بیفتند 
بگویند اینها )ورود هیئت اقتصادی 

به کشور( نفوذ است.
نوبخت تأکید کرد: برای اجرای 
برجام هیئتی در قانون تعیین شده 
که هرکســی در کار ایــن هیئت 
مداخله کند غیرمســئوالنه است و 
باید اجازه دهنــد کارها به صورت 

قانونی دنبال شود.
ســخنگوی دولت با بیان اینکه 
ما باید از شرایط پساتحریم استفاده 
کنیم، گفت: اگر عده ای قرار اســت 
در خیابان بریزند و شرایطی را ایجاد 
کنند که بقیه بترســند و به داخل 
کشــور نیایند این امر و اقدام ایجاد 
تحریم برای خودمان اســت، قطعا 

این کار نباید صورت بگیرد.
به گزارش فارس نوبخت در باره 
خروج کاالهای پتروشیمی از بورس، 
تاکید کرد: دولــت تصمیمی برای 
خروج کاالهای پتروشیمی از بورس 
ندارد ولی درباره مناسب سازی قیمت 
خوراک پاالیشگاه ها وزارت نفت در 

حال تعیین نرخ است.

نوبخت عنوان کرد

پیش بینی لغو کامل تحریم ها در 24 آذر

توصیه پسا برجامی رویترز

آمریکا نباید ترور دانشمندان هسته ای 
ایران را متوقف كند!

در  انگلیسی  خبرگزاری  یک 
اقدامی گستاخانه پیشنهاد کرد: در 
صورت نقض »برجام«، دانشمندان 

هسته ای ایران ترور شوند.
خبرگــزاری رویترز در گزارشــی 
نوشت: اجرای موثر توافق هسته ای بین 
ایران و گروه 1+5 کماکان معما است.

در ادامه گزارش آمده اســت: اتکا 
به گزینه های اقتصادی و تهدید جنگ 
برای تضمین اجرای »برجام« از سوی 

ایران ناکافی است.
به گزارش فارس، رویترز در اقدامی 
گستاخانه پیشنهاد کرد: بنابراین باید 
گزینه هایی که واشــنگتن قبًا آنها را 
مورد اســتفاده قــرار داده، مانند ترور 
دانشمندان هسته ای مورد توجه قرار 

گیرد.
این خبرگزاری انگلیسی در ادامه 
نوشــت: تاکتیک های قبلــی، اعم از 
ترور، کارشــکنی با نیروهــای ویژه، 
خرابکاری هــای تکنولــوژی، بســیج 
بمب گذاری های  مســلح،  نیروهــای 
گســترده و جنگ،  شــایان بررسی 

دوباره هستند.
 تحریم سوئیفت 

در موضوعات غیرهسته ای به 
قوت خود باقی است

رویترز در گزارش دیگری نوشت: 
سامانه انتقال تراکنش های بین المللی 
مالی)ســوئیفت( گــزارش داد کــه 
بانک های ایرانی زمانی به این سیستم 

دوباره متصل خواهند شد که اقدامات 
هسته ای این کشــور)مطابق با توافق 

ایران و 1+5( مورد تایید قرار بگیرد. 
انتظار مــی رود آژانس بین المللی 
انرژی اتمی طی ماه های آینده گزارش 
خود را درباره اقدامات محدودساز برنامه 

هسته ای ایران ارائه کند.
انگلیســی تاکید  این خبرگزاری 
کرد: بانک هایی که خارج از چارچوب 
تحریم هــای هســته ای تحــت دیگر 
تحریم ها قرار دارند همچنان از طرف 

سوئیفت تحریم باقی خواهند ماند.
 رهبر ایران

 دولت و رئیس جمهوری 
آمریکا را خفت داده است 

نشــریه وال اســتریت ژورنال در 
تحلیلی نوشت: رهبر عالی ایران، نظر 
خود را در مورد این توافق طی نامه ای 
علنی به رئیس جمهوری حسن روحانی 
اعــام کرد. وی در این نامه نوشــت: 
»رفتار و سخنان دولت ایاالت متحده 
در موضوع هسته ای و مذاکرات طوالنی 
و خسته کننده آن نشان داد که )موضوع 
هســته ای( یکی دیگــر از حلقه های 
دشــمنی خصمانه آن ها با جمهوری 

اسامی است«.
در ادامه گزارش آمده است: نباید 
از این موضوع چندان تعجب کرد که 
ایران از زمان امضای توافق، خفت دادن 
)ما( را افزایش داده است. یک روز پس 
از آزمایش هســته ای، ایران خبرنگار 

متهم نشریه واشنگتن پست را محکوم 
کرد. روز دوشنبه نیز گزارشی منتشر 
شــد که ایران یک تاجــر آمریکایی 
ایرانی االصل را در تهران بازداشــت 
کرده اســت. در این وضعیت انتظار 
می رود کــه طی ماه هــای پیش ِرو 
نیز چنین توهین هایی! انجام شــود، 
وضعیتی که تماماً بیانگر این است که 
رهبر ایران، رئیس جمهوری آمریکا و 
دستان درازشده وی را به چه  میزان 

کوچک و حقیر می شمارد.
 ایر: از گام های برداشته شده 

برای اجرایی شدن برجام 
راضی هستیم

در همیــن حــال، »آلــن ایــر« 
سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه 
آمریــکا گفت: واشــنگتن از گام های 

مهم برداشته شده در راه اجرایی شدن 
تعهدات توافق هســته ای راضی است. 
ایر افزود: نسبت به اجرای برجام خیلی 

خوش بین هستیم.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر 
مهم ترین چیز آماده شــدن برای روز 

اجرای تعهدات است.
المانیتور نیز در گزارشی اعام کرد: 
شــورای امنیت ملی آمریکا اداره ای با 
مأموریت نظارت بــر اجرای »برجام« 
تأســیس کرده که فعالیت هایش را با 
دفتری دیگر با وظایف مشابه در وزارت 
خارجه این کشور هماهنگ خواهد کرد.

ریاســت دفتــر جدیــد را »پال 
ایرویــن«، مدیر کل دفتــر امور منع 
اشــاعه شــورای امنیت ملی به عهده 

خواهد داشت.

برای عرض تسلیت
سرلشکر جعفری و خانواده سردار همدانی 

به منزل شهید باقری رفتند
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای عرض تسلیت 

به خانواده یکی از مدافعان حرم در منزل وی حاضر شد.
به گزارش فارس، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقاب اسامی صبح دیروز جهت همدردی و عرض تسلیت 
به خانواده یکی از شهدای مدافعین حرم در منزل شهید عبداهلل باقری 

حضور یافت و با خانواده وی دیدار کرد.
خانواده ســردار شهید حســین همدانی نیز شب گذشته به منزل 

شهید باقری رفته بودند.
شهید عبداهلل باقری از نیروهای سپاه انصار و محافظ رئیس جمهور 
ســابق در ایام منتهی به عاشورای حســینی در نبرد با تروریست های 

تکفیری در حومه شهر حلب در سوریه به شهادت رسید.
مراسم تشییع پیکر پاک شهیدان عبداهلل باقری و امین کریمی امروز 
صبح ســاعت 9 از مقابل ســپاه انصارالمهدی در میدان پاستور برگزار 

می شود و فردا نیز از مقابل منزل هر کدام تشییع خواهد شد.

گفت: »جان برنان« رئیس سازمان اطاعات و امنیت آمریکا - سیا - از 
این که ایمیلش توســط یک نوجوان هک شده، حسابی از کوره در رفته 

و داد و بیداد راه انداخته است.
گفتم: خب! حیوونکی حق داره! چون بسیاری از اطالعات 

سری سازمان »سیا« لو رفته است.
گفت: عاوه بر آن، رســانه های آمریکایی او را به بی عرضگی متهم 
کرده و نوشته اند کسی که نمی تواند اطاعات ایمیل خود را حفظ کند 
چگونه می خواهد رئیس بزرگترین سازمان اطاعاتی و امنیتی دنیا باشد؟!

گفتم: این رسانه ها هم حرف درستی زده اند.
گفت: همین رســانه ها به اوباما پیشنهاد کرده اند که او را از ریاست 

سازمان سیا عزل کند.
گفتم: خزانه دار یکی از پادشــاهان نزد شاه رفت و ماجرای 
خوابی که شــب قبل دیده بود را با طول و تفصیل آن تعریف 
کرد. پادشــاه دستور داد فوری از ریاســت خزانه  عزل شود. 
پرسید چرا؟! پادشاه گفت؛ خزانه داری که آنقدر می خوابد که 
خوابی به این مفصلی می بیند، چطوری می خواهد از اموال خزانه  

محافظت کند؟!


