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درمکتب امام

... طوری نباشد که مردم پشیمان بشوند!

نگاه

منظره مجلس یک منظره صالح باشد، که مردم وقتی که این منظره را دیدند 

بگویند چه کار خوبی کردیم که یک همچو اشخاص صحیح را در مجلس بردیم. و یک 

وقت - خدای نخواسته - طوری نباشد که مردم پشیامن بشوند از رأیی که داده اند.
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اخبار کوتاه

موضوع خريد آب ســنگين ايران از ســوي آمريکا که آقای عراقچی آن را مبادله 
تاريخي! خوانده ، به موضوعي قابل توجه در فضاي رسانه ای تبديل شده است. چرا؟ شايد 
در چرايی اين موضوع بتوان گفت که قرارداد به اصطالح صادرات ! و فروش آب سنگين 
به آمريکا به نوعی تداعی کننده قراردادهای دوران قاجار و پهلوی در اذهان مردم باشد، 

به داليل مختلف از جمله:
 1- مضحک ترين قســمت برجام همين خارج کردن آب سنگين از ايران به بهانه 
جلوگيری از ساخت سالح هسته ای توسط جمهوری اسالمی تحت عنوان صادرات و بردن 
آب سنگين ايران به آمريکا برای ساخت سالح هسته ای است!!!.به گفته مدير آزمايشگاه 
ملی هسته ای اوک ريج )Oak Ridge( آمريکا، آب سنگين ايران توانايی های تحقيقاتی 
تاسيسات چشمه نوترون اسپاالسيون را ارتقا می دهد. تام ميسون تاکيد کرده »با افزايش 
توليد نوترون ناشی از آب سنگين ايران می توانيم آزمايش های جديد هسته ای را با سرعت 
بيشتری انجام دهيم.«!!! روزنامه نيوز سنتينل آمريکا هم نوشت »آمريکا می تواند از آب 
سنگين ايران در برخی رآکتور هسته ای که پلوتونيوم توليد می کنند، برای ساخت بمب 
اتمی استفاده کند«. اين امر اوال نشان می دهد که آمريکايی ها براساس سياست استعماری 
و استکباری خود در هر مذاکراتی به دنبال کاله گذاشتن سر طرف مقابل خود هستند. 
ثانياً اين گفته مدير آزمايشــگاه ملی هسته ای اوک ريج آمريکا نقض غرض برجام است 
چراکه آمريکا مدعی بود می خواهيم با جلوگيری از ساخت سالح هسته ای توسط ايران، 
دنيايی امن برای جهانيان فراهم کنيم. حال اعتماد کنندگان به آمريکا بايد پاسخ دهند 
آمريکا که سابقه استفاده از بمب هسته ای را در کارنامه سياه خود دارد، چگونه می خواهد 
با استفاده از آب سنگين ايران در فعاليت های هسته ای نظامی و سالح های کشتارجمعی 
خود، جهانی امن را به ارمغان بياورد؟؟؟ آيا وجود آب سنگين در ايرانی که نه سابقه ساخت 
سالح هسته ای را دارد و نه سابقه استفاده از بمب هسته ای را دارد و نه زرادخانه هسته ای 
دارد که در حال بازسازی آنها باشد و نه هيچگونه فعاليت هسته ای نظامی داشته، برای 
دنيا امن تر است و امنيت را به ارمغان می آورد و يا در کشوری که هم چندصد کالهک 
هســته ای دارد و هم سابقه استفاده از بمب هســته ای را دارد و هم ، هم اکنون در حال 
بازسازی سالح های هسته ای خود است و هم با گستاخی اعالم کرده از آب سنگين ايران 

می خواهد در آزمايش های جديد هسته ای استفاده کند؟؟؟؟ 
2- آب سنگين ايران هر کيلو 270 دالر به آمريکا منتقل شده در حالی که قيمت 
هر کيلو آب ســنگين در بازار بين المللي از 700 تا چند هزار دالر اســت و بر اين اساس 
دولت 50 ميليارد تا بيش از 150 ميليارد تومان نتيجه زحمات شــهدای هسته ای را به 

جيب آمريکايي ها ريخته است!
 3- اين در حالي است که اساسا آب سنگين يک کاالي استراتژيکي است و تنها در 
شرايطي که سودآوري قابل توجه داشته باشد، کشورها حاضر به فروش آن مي شوند. پس 
فروشی در کار نبوده که بخواهيم صادر کنيم و سودی ببريم بلکه يک قرارداد تحميلی 
دوران قاجاری اســت! چنان که مقامات وزارت خارجه آمريکا از آزمايشگاه ملی هسته ای 
اوک ريج خواسته با ذخيره محموله آب سنگين ايران، مقاديری از آن را به قيمت واقعی 

به خريداران بازار بفروشد!!!.
4- روزنامه آمريکايی نيوز سنتينل همچنين توضيح می دهد که نطفه اين قرارداد 
کی در رحم آمريکايی ها بسته شده است. به نوشته اين نشريه آمريکايی»آزمايشگاه ملی 
هســته ای اوک ريج سال گذشته ديدگاه های کار شناسی علمی و فنی خود را در اختيار 
گروه مذاکره هسته ای آمريکا قرار داد تا اکنون از مزايای اين توافق تاريخی بهره مند  شود«!

5- نکته جالب آنجاست که آمريکايی ها با گذاشتن کاله اين توافق از هر طرف پرسود 
بر ســر تيم مذاکره کننده ، منتش را هم بر سر ايران می گذارند و می گويند »فروش آب 

سنگين به ايران کمک ! خواهد کرد به تعهدات خود عمل کند«!!!. 
6- اين قرارداد يا برای باج دادن به آمريکا است تا تعهداتش را انجام دهد و يا اينکه 
نشانه بي تفاوتي دولت يازدهم نسبت به دستاوردهاي دانشمندان و شهدای هسته اي است 
و يا در پشــت پرده برنامه هايی برای برجام های 2 و 3 و ... از طريق عادی سازی روابط با 
آمريکاســت! لذا اگر غير از اين اســت دولت بايد پاسخ دهد انتقال آب سنگين با قيمت 
مفت به کشوري که به گفته مقامات خود دولت متهم به عهدشکني و نقض برجام است، 

به چه نيتي صورت گرفته است ؟
 7- اما با توجه به اينکه در حال حاضر، کانادا و هند بخش عمده تقاضاي جهاني آب 
سنگين- حدود 100 تن - را تامين مي کنند و آمريکا سه چهارم اين ميزان تقاضا را به 
خود اختصاص داده، سوال اين است که چرا آمريکا مشتاق استفاده از آب سنگين ايران 
شده و توجه جامعه جهاني را به اين موضوع جلب کرده؟ پاسخ : برای اينکه »البراتوار ملي 
رود ساوانا« با آزمايش آب سنگين اراک پی برده دستاوردهای شهدای هسته ای ايران در 
اراک بســيار باکيفيت تر است و  موضوع زماني جالب تر مي شود که سازمان انرژي اتمي 

اعالم کرده آمريکا در پروژه بازطراحي رآکتور آب سنگين اراک فعاليت خواهد داشت. 
8- شــايد اينکه رسانه ها نوشتند آزمايشگاه ملی هسته ای اوک ريج تنسی در سال 
2006 محتاج مقداری آب ســنگين بود اما قادر به تهيه آن نبود،  فقط يکی از داليلی 
باشد که نشان می دهد، آمريکا به مذاکرات هسته ای بيش از ايران نياز داشت و آنچه در 
مذاکرات به دست می آورد، در حمله نظامی نمی توانست بدست بياورد، هرچند در انجام 
حمله نظامی نيز به داليل متعدد ديگر، عاجر و ناتوان اســت. لذا پس از برجام همزمان 
با امتيازدهي های پی در پی کسانی که ادعا می کردند با برجام سايه جنگ از ايران دور 
شده، طمع آمريکا نيز بيشتر شده و سياست طفره رفتن از انجام تعهدات خود در روند 
اجراي برجام را پيش گرفته، چنان که رســانه های آمريکايی به صراحت تاکيد می کنند 

»اقدام آمريکا به خريد آب سنگين از ايران يک امتياز بي سابقه بود«. 
9- وزارت خارجه و وزارت انرژی آمريکا اعالم کردند »خريدهای بعدی آب سنگين 
از ايران در کار نيست و آمريکا مشتری دائمی ايران نخواهد بود«! اين يعنی چه؟ يعنی 
همان که در مطلب »کدام سند افتخار؟« در روز يکشنبه به آن اشاره کرديم. ايران ديگر 
براساس برجام آب سنگينی نمی تواند توليد کند که بتواند آن را صادر کند و ايران موظف 
بود براساس قرارداد عهد قاجاری برجام دستاوردهای خود را فقط با زورگويی آمريکايی ها 

از دست بدهد تا شاهد پيشرفت نباشد!
 10- سرنوشت پرداخت همين پول اندک هم در هاله ای از ابهام است و معلوم نيست 
که کی و چگونه به دســت ايران می رســد. وزارت خزانه داري آمريکا با خودداری از بيان 
جزئيات پرداخت پول آب سنگين ايران گفته »اين کار به همان روش انجام مي شود«!! 
کدام روش ؟؟؟ با همان روشی که معامله دالری با ايران ممنوع است!. اين بدان معناست 
که فروش آب سنگين ايران، هم نياز آمريکا را برطرف کرده و هم عمال ارزش غير واقعی 
آن - هرچند اندک و ناچيز باشد - پرداخت نشده. لذا هنوز معلوم نيست اين رقم پايين 
به چه دليلی در گفت و گوی های اخير ميان تيم ايرانی و آمريکايی پذيرفته شده است!؟ 
آنچه که در رسانه ها درز پيدا کرده نشان می دهد آقای ظريف در نيويورک به دنبال برطرف 
کردن موانع اجرای برجام و حل مشکل معامالت بانکی کارآفرينان و فعاالن اقتصادی و 
مجبور کردن آمريکا به انجام تعهداتش نبوده بلکه چگونگی معامله فروش آب سنگين 

ايران به آمريکا دستور کار روی ميزش با جان کری بوده است.
 11- از نظر ژئوپليتيکي هدف آمريکا و برخی مروجان تفکر قرار دادن ايران بر سر 
دوراهی همکاری با آمريکا تحت هر شرايطی و يا پذيرش فشارهای آمريکا، از توافق آب 
سنگين اوالً القای عادی شدن روابط با آمريکا از طريق مبادالت تجاري است که به گفته 
صدای آمريکا اين توافق زمينه هاي همکاري بيشــتر ايران و آمريکا را فراهم می کند. تا 
جايی که اليزابت شودو يکی از مقامات وزارت خارجه  آمريکا نيز تاکيد کرده »فروش سي 
و دو تن آب ســنگين ايران به آمريکا صرفا يک مبادله تجاري اســت.« بر همين اساس 
در فضاسازی رسانه های غربی و فارسی زبان هم با برجسته سازی »گشايش جديدی در 
مناسبات تهران – واشنگتن«، اجراي برجام را مشروط به عادی شدن مناسبات تجاري ايران 
و آمريکا کرده اند. ثانياً آمريکا تالش دارد تامين منافع ايران را در رويکرد ايدئولوژي زدايي 
از ارزش هاي جمهوري اسالمي القا کند که »مستقل عمل کردن از قدرت های استکباری، 

پيشرفت و ما می توانيم« مهم ترين آنهاست. 
12- سناريوی ديگری که برای توافق انتقال آب سنگين ايران به آمريکا متصور است 
اينکه آمريکا با تکرار ادعای حمايت ايران از تروريسم و ساخت سالح هسته اي به دنبال 
پيشبرد راهبرد فشار و افزايش قدرت چانه زني برای مانع تراشی بيشتر بر سر اجرای برجام 
و  توجيه اقدامات ناقض تعهدات خود در روند اجراي برجام است. آمريکا با برجسته سازي 
اين ادعاهاي تکراري ســعي در زمينه ســازي براي اقناع افکار عمومي و مجاب ساختن 
جامعه جهاني به پذيرش هرگونه اقدام غيرمنتظره و احتمالي دولت آمريکا در به فرجام 

نرسيدن برجام دارد. 
13- نکته ديگری که آمريکا از انتقال آب سنگين ايران به آمريکا دنبال می کند، گرم 
نگه داشتن فضای ايران هراسی و مخدوش سازي وجهه جمهوري اسالمي با تکرار ادعاي 
واهي ساخت بمب هسته ای است که آمريکا توانسته با اعمال تحريم ها مانع آن شود. بر 
همين اساس قصد دارد به بهانه برنامه موشکی و حمايت ايران از تروريسم، تشديد تحريم ها 

و فشارها بر ايران را در افکار عمومی جهان توجيه کند. 
14- امــا با توجه به اينکه در کشــورهايی مثــل آمريکا و کانــادا وقتی می توان 
در حــد کيلوگرم، آب ســنگين را بــدون هيچ گونه مجوز خاصــی از توليدکنندگان يا 
عرضه کنندگان مواد شيميايی تهيه کرد، چرا يک کشور مستقلی مثل ايران نمی تواند آب 
سنگين را برای مصارف صلح آميز تحقيقاتی و علمی و دارويی و صنعتی و کشاورزی و غيره 
توليد کند و در اختيار داشته باشد؟ همچنين با توجه به اينکه بدون استفاده از اورانيوم غنی 
شده و آب سنگين و با استفاده از ُکک هم می توان رآکتور توليد پلوتونيوم ساخت، سوال 
اين است چرا آمريکايی ها مصرند که ايران آب سنگين نداشته باشد؟ پاسخ همان است 
که رهبر معظم انقالب بارها بيان فرمودند: »هدف بحث هسته ای نيست، هدف جلوگيری 
از پيشرفت ملت ايران است«. لذا بپذيريم قرارداد انتقال آب سنگين ايران به آمريکا يک 
قرارداد قرن نوزدهمی و دوران قاجاری و يکی از دستاوردها و نتايج »پروژه نفوذ« است. 
15- و در پايان ذکر اين نکته ضروری است که آنچه از درون سومين نشست مشترک 
کميته برجام با حضور نمايندگان پنج به عالوه يک و ايران در وين بيرون آمد يکي تشکيل 
کارگروهي براي لغو تحريم ها و دوم بررسی مشکالت اجراي برجام در مورد بانک ها بود. اوالً 
مگر به گفته رئيس جمهور تحريم ها همه و يکجا در روز اجرای برجام لغو نشده که هنوز 
برای لغو تحريم ها بايد کارگروه تشکيل داد؟ و ثانياً اين يعنی چه؟ يعنی پس از اينکه ايران 
به تعهدات خود عمل کرد حال نوبت سرگرم کردن ايران با تشکيل کارگروه ها و نشست ها 

و ديد و بازديدها برای فراموشی عمل کردن آمريکا به تعهداتش در گذر زمان است؟؟؟

اخبار تکان دهنده فاش شده در رسانه ها حاکی از 
آن است که شرکت شاپرک، یکی از مهم ترین وظایف  
زیرساختی- امنیتی خود را به پیمانکار آمریکایی، 

واگذار کرده است!
شرکت شاپرک تهيه و نصب يکی از نرم افزارهای حياتی 
امنيتی که به منظور شناســايی و کشــف تقلب در شبکه 
پرداخت الکترونيکی کشــور است را به شرکت آمريکايی 

SAS برو ن سپاری کرده است.
شــرکت آمريکايــی ای که با بانک مرکــزی ايران در 
بحبوحه تالش دولت اياالت متحده برای حفظ »چارچوب 
تحريم ها«، قرارداد امضا کرده از مشهورترين کمپانی های 
حوزه »داده کاوی هوشمند« يا »Data mining« با شعار 

»قدرت دانستن« است.
»جيمز گودنايت« موسس و رئيس هيأت مديره شرکت 
SAS، با 8/1 ميليارد دالر سرمايه، از قدرت های سيليکون 
ولی محسوب می شود که اتفاقا در مجمع جهانی اقتصاد، 
داووس؛ بســيار سرشناس است و ارتباطات گسترده ای با 
ســرمايه داران صهيونيست در حوزه کســب و کار دارد و 
شريک نقشــه های آنها برای منطقه خاورميانه به حساب 
می آيد. اين شرکت آمريکايی، پيش از انعقاد قرارداد با بانک 
مرکزی ايران، با دولت اسرائيل، اردن، پاکستان و گروهی از 
موسسات و مراکز ديگر نيز قراردادهايی مشابه امضا کرده و 
دفتر اين شرکت در سرزمين های اشغالی بسيار پرکار است.

گشتی در داده های شاپرک
 شرکت شبکه الکترونيکی پرداخت کارت )شاپرک(، 
شــرکتی وابسته به بانک مرکزی است که وظيفه تبادل و 
نظارت بر اطالعات تراکنش هــای کارتی و تحويل آن به 

شبکه ملی شتاب را بر عهده دارد. 
همه اطالعات محرمانه سيستم بانکی، شامل رمز کارت 
و همچنين همه اطالعات مالی عموم مردم اعم از خريد کاال 
و خدمات، پرداخت قبوض، خريد شارژ و مانده گيری روی 
دســتگاه کارتخوان، اينترنت، موبايل و... از شبکه شاپرک 

عبور می کند و هرگونه دسترســی خارجی و يا حتی نفوذ 
داخلی مديريت نشــده به اين اطالعات می تواند خسارات 

جبران ناپذيری به بار آورد.
برون سپاری امنیت به دشمن؟!

يکی از وظايف ذاتی شرکت شاپرک، نظارت و کنترل 
 )Fraud Detection( گردش مالی و شناســايی تقلب
و جلوگيری از آن اســت.  به طور معمول برای شناسايی 
تقلب، شــرکت يا مرکز مسئول، نيازمند تسلط بر داده ها 
و ســناريوهای گذشته و موجود سيســتم گردش پولی 
کشــور است. بسياری از متخصصان امنيت ملی معتقدند 
در چنين حوزه های حساســی تــن دادن به اختالالت و 
مشــکالت داخلی بهتر از در اختيار گذاشتن سناريوهای 
معمول تبادالت پولی- مالی و بانک های اطالعات حساس 

کشور به خارجی هاست! 
اين در حالی اســت کــه در حال حاضر متخصصان و 
شرکت های توانمند ملی در حوزه شناسايی تقلب فعالند 
و به ســازمان ها و مراکز مهم کشــور سرويســی در حد 
استانداردهای جهانی و حتی در مواردی بهتر به علت تسلط 
بر ويژگی های خاص بومی، ارائه می دهند. در چنين شرايطی 
عملکرد عجيب برخی مســئوالن شاپرک، به هيچ وجه در 
برون ســپاری حوزه صد درصد امنيتی يادشده به شرکتی 
آمريکايی و دارای ســرمايه گذاری های ويژه در اســرائيل، 

قابل توجيه نيست!
کمک رسمی به دشمن

مهم تــر اينکه دولت در حالــی از فرآيند »آمريکايی 
کردن« زيرســاخت های حياتی و حساس کشور در نقطه 
مقابل سياســت اقتصاد مقاومتی، استقبال می کند که از 
کمتريــن توانايی بر کنترل رفتار هيئــت حاکمه آمريکا 
حتی به شــرط اعطــای امتيازات وســيع و عقد توافقات 
بين المللی برخوردار نيســت. با اين احتســاب به سادگی 
می توان پيش بينی کرد به دنبال تسلط شرکت آمريکايی 
مشــهور SAS بر بانک داده های حساس اقتصادی کشور، 

چند بازرگان و تاجر سرمايه گذار در اقتصاد ايران شناسايی، 
دســتگير و محاکمه شوند؛ چند بانک خارجی محکوم به 
پرداخت جريمه »دور زدن تحريم های آمريکايی« می شوند 
و چه تعداد از اعضای گروه های مقاومت منطقه، دانشمندان 
و متخصصان ايرانی فعال در علوم حســاس و شرکت های 
دانش بنيــان مشــغول در علوم لبه تکنولــوژی به دليل 
بی توجهی بانک مرکــزی و نهادهای ناظر ملی به قوانين 
»حريم خصوصی« در تور دستگاه های امنيتی آمريکايی و 

صهيونيستی گرفتار شوند. 
حریم خصوصی کشک!

نقض گســترده حريم خصوصی شهروندان ايرانی در 
حالی توسط دولت صورت می گيرد که هنوز از يادها نرفته 
است حسن روحانی در ابتدای روی کار آمدن دولت يازدهم 
در پاســخ به پرسشی مبنی بر سرکشی کردن به حساب 
مردم برای حذف يارانــه نقدی ثروتمندان و هدفمندی، 
مقابل دوربين های صدا و ســيما به شــدت با اين مسئله 
مخالفت کرد و در ادامه مســئوالن وزارت اقتصاد نيز اين 
موضوع را تکذيب کردند و وعده دادند به حســاب مردم 

سرکشی نمی کنند!
علی رغم رفتار پوپوليســتی دولت در به چهره زدن 
ماسک »حفظ حريم خصوصی مردم« و مخالفت با حذف 
يارانه ثروتمندان به بهانه ميسر نبودن امکان شناسايی 
آنها، در 12 ارديبهشــت سال 93، در چهارمين برنامه 
»مناظره« با موضوع »شفافيت اقتصادی«، بيش از 90 
درصد مردم با رصد دارايی ثروتمندان به منظور مقابله 
با قاچاق و پولشويی و واقعی شدن ماليات ها و غيره اعالم 

موافقت کردند. 
سرانجام در شهريور 94 خبر رسيد که »دولت محرم 
شــده است« و وزارت رفاه و سازمان هدفمندی به راحتی 
می توانند به حســاب بانکی مردم دسترسی داشته باشند 
بدون اينکه خود به طور مستقيم وارد عمل شوند. با ابالغ 
حسن روحانی، به منظور شفافيت فعاليت های اقتصادی؛ 

بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطالعات 
مربوط به جمع گردش و مانده ســاالنه انواع حساب های 
بانکی اشــخاص حقيقی و حقوقی را در اختيار ســازمان 
امــور مالياتی قــرار دهند! با اين وجود بــاز هم دولت در 
رفتاری انتخاباتی، با قانون گذاری مجلس برای حذف يارانه 

ثروتمندان مخالفت کرد! 
حریم مشترک ما و آمریکایی ها!

به اين ترتيب دولتی که با َعلم »حفظ حريم خصوصی 
ايرانيان«، موجبات هدررفت چند ساله بودجه عمومی کشور 
با واريز يارانه مستمندان به جيب ثروتمندان را فراهم آورد!

هم اکنــون به رغم گره خوردن تبــادالت پولی- مالی 
بين المللی ايران به علت ممانعت دولت آمريکا از رفع حقيقی 
تحريم ها، نمايندگان SAS از دفتر دوبی و پاکستان به تهران 

آمده اند و به سرعت در محل کار خود مستقر شده اند. 
نفوذی ها را معرفی کنید

هنوز از سوی مقامات رسمی دولتی و مسئوالن بانک 
مرکزی به اين موضوع پاسخی داده نشده است و شاغلين 
فعال در دستگاه ها و مراکز حساس و سازمان های امنيتی 
و عمــوم مردم ايران نمی دانند دســت درازی به داده های 
پولی- مالی و حريم خصوصی آنها به واسطه واگذاری امر 
مهم »امنيت شــبکه بانکی کشور«، به آمريکايی ها، تا چه 

ميزان عملياتی شده است. 
اطالعــات اختصاصی کيهان حاکی از آن اســت که 
برخی از نهادهای امنيتی کشور اقداماتی در پيگيری اين 
نفوذ گسترده اطالعاتی در داده های حساس بانک مرکزی 
را آغاز کرده اند و محمود احمدی دبيرکل بانک مرکزی و 
محسن قادری، مديرعامل شاپرک برای ادای توضيحات در 
مورد علت انعقاد قرارداد ضدامنيتی و مشکوک با شرکت 

آمريکايی SAS فراخوان شده اند. 
کيهــان آمادگی دارد توضيحات مســئوالن دولتی و 
مديران بانک مرکزی پيرامون اين پرونده مهم و خطرناک 

نفوذی را در اختيار مخاطبان قرار دهد. 

قرارداد سؤال برانگیز بانک مرکزی

اهدای كلید اطالعات بانکی ایران به آمریکا!

روحانی:

مسئوالن اگر اشتباه كردند از مردم عذرخواهی كنند

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ابزاری برای 
پشیمان کردن آمریکا، در صورت عدم اجرای تعهداتش 

در اختیار داریم.
»علی الريجانی« رئيس مجلس شورای اسالمی در همايش 
ملی تحوالت ژئوپليتيکی غرب آسيا اظهار داشت: کشورهای 
اروپای غربی و آمريکا اذعان دارند که لشکر کشــی به منطقه 
درســت نيســت چرا که می دانند به نتيجه نمی رسند. وقتی 
می بينند از قدرتی مانند ناتو نمی توانند استفاده کنند، لذا اين 

لشکرکشی ها را بی نتيجه می دانند.
الريجانی افزود: غرب به دنبال اين است که چين، روسيه 
و ايران را دچار خفگی کند و در همين راستا روسيه به دنبال 
ايجاد سازمان منطقه ای از کشورهای آسيايی است که پايه های 

آن در پيمان اوراسيا گذاشته شد.
وی خاطرنشان کرد: انقالب اسالمی حرف نويی دارد مبنی 
بر اينکه می توان نفوذ معنوی داشت و اين غير از تالش غرب 

برای تحت سلطه قرار دادن کشورهای اقماری است.
رئيس مجلس شورای اسالمی در بخش ديگری از سخنرانی 
خود در تشــريح روند رو به افزايش جريان های تروريستی در 
منطقه گفت: طی دهه اخير فضای تروريستی در منطقه از نظر 

کمی و کيفی، رشد جهنده ای داشته است.
الريجانی ادامه داد: ارزيابی های دقيق نشــان می دهد که 
جريان های تروريستی امروز بيش از صد هزار نفر عضو دارند و 
گروه های متنوعی را شامل می شوند و از نظر امکانات نظامی، 
قوی شــده اند. امروز داعش حدود 30 ميليارد دالر سالح در 
اختيار دارد  آنهايی که در گذشته با کالش می جنگيدند، امروز 

موشک تاو دارند.
وی اظهار داشــت: افزايش گروه های تروريســتی نشان 
می دهــد که مبارزه غرب با اين گروه ها واقعی نبوده، شــکل 
مبارزه اشــتباه بوده است و ريشــه های گروه های تروريستی 

اشتباه تشخيص داده شده است.

رئيس مجلس شورای اسالمی با بيان اينکه در مسير آينده 
کشور ما شــرايط اقتصادی نقش تعيين کننده ای دارد، گفت: 
آمريکا عماًل هراس ايجاد می کند که ســرمايه گذاری نشــود، 
اما در داخل نيز به خاطر عدم ثبات اقتصادی، سرمايه گذاری 
کاهــش يافتــه؛ بايد فضــای کشــور آرام و انگيزه مند برای 

سرمايه گذاری باشد.
الريجانی همچنين با اشاره به مسئله هسته ای کشور تأکيد 
کرد: دانش هســته ای در داخل ايران بومی شــد و در مسئله 

هسته ای پرونده هايی که ساخته بودند، جمع شد.
وی ادامه داد: البته آمريکا در اين مســير مذاکرات رفتار 
ناجوانمردانه ای در مقابل تعهدات خود پس از برجام نشان داد 
که رهبر معظم انقالب بســيار دقيق و صحيح به اين مسئله 
اشاره کردند، ولی در نهايت آمريکا مجبور می شود به تعهدات 

خود عمل کند؛ چراکه ما نيز ابزارهايی در اختيار داريم که آنها 
مجبور به انجام تعهداتشان شوند.

 حضور دائمی ایران
 در سازمان همکاری شانگهای

سردار سرلشکر »سيد يحيی صفوی« دستيار و مشاور عالی 
مقــام معظم رهبری که در همايش ملی تحوالت ژئوپليتيکی 
غرب آسيا، با تأکيد بر امنيت منطقه ای و به عنوان دبير علمی 
اين همايش ســخنرانی می کرد به تحليل ژئوپليتيکی منطقه 
غرب آســيا پرداخت و گفت: بــه ندرت می توان منطقه ای در 
مقيــاس جهانی به اهميت غرب آســيا پيدا کرد که اليه های 
ژئوپليتيک، ژئو اکونوميک و ژئو اســتراتژی در آن جمع شده 
باشــد و اين منطقه حد واسط سه قاره اروپا به آسيا و آفريقا 
است و به شدت تاثير سياست های اقتصادی اقتصادی، امنيتی 

و فرهنگی قدرت های بزرگ است.
سرلشــکر صفوی با اشاره به بازار فروش سالح در منطقه 
غرب آســيا گفت: هم اکنون بزرگترين بازار فروش ســالح و 
تجهيــزات کشــورهای غربی در اين منطقه اســت و به طور 
خاص عربستان سعودی در صدر جدول خريداران سالح قرار 
دارد و طی ســالهای 2010 تا 2014 حدود 30 ميليارد دالر 
ســالح خريداری کرده است. دستيار و مشاور عالی فرماندهی 
معظــم کل قــوا در خصوص موثرتر کــردن نقش جمهوری 
اسالمی ايران و آينده پژوهی آن در تحوالت غرب آسيا گفت: 
تالش برای حضور دائمی ايران در سازمان همکاری شانگهای 
در مقابل پيمان آتالنتيک شمالی)ناتو( ،جلوگيری از شکست 
دولت بشاراســد و يا تجزيه ســوريه و ادامه کمک به دولت و 
ملت ســوريه، تقويت و به خودکفايی رساندن حزب اهلل لبنان 
که در هر شرايطی قادر به حفظ توانمندی های خود در صحنه 
لبنان و در موازنه وحشت با رژيم صهيونيستی باشند بايستی 
از برنامه های جمهوری اســالمی ايران در جهت افزايش وزن 

سياسی و اثر گذاری جمهوری اسالمی ايران باشد.
 تالش برای برهم زدن ژئوپلیتیک 

محور مقاومت
به گزارش فارس، ســردار »احمد وحيدی« رئيس مرکز 
تحقيقات راهبردی دفاعی در سخنانی در همايش ملی تحوالت 
ژئوپليتيکی غرب آســيا گفت: امروز شاهديم بعد از 35 سال 
از اتفاقی در لبنان، ايران متهم می شود بدون اينکه مدرکی از 
دخالت ايران باشد و در پرونده برجهای دو قلو )11 سپتامبر( 
که 15 نفر از اتباع عربســتان نقش دارند اصال به آن اشــاره 

نمی کنند و باز ايران متهم می شود.
وحيدی يادآور شد: آنها پرونده های مختلفی مانند هسته ای 
و تروريســم را برای کنترل و مهار ايران براه می اندازند و نيز 
می خواهند ژئوپليتيک محور مقاومت را برهم زده و نقش ايران 

را کم رنگ کنند.

علی الریجانی در همایش ملی تحوالت ژئوپلیتیکی غرب آسیا:

ابزاری برای پشیمان کردن آمریکا درصورت عدم اجرای تعهداتش در اختیار داریم

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به نفوذ دشمن در آموزش 
و پرورش، گفــت: باید مدارس اســالمی را 
توســعه داده و تالش کنیم تعداد بیشتری از 
دانش آموزان کشور در مدارس هدفمند تربیت 

شوند.
غالمعلی حداد عادل امروز در همايش بزرگداشت 
مقام معلم و تجليــل از فرهيختگان تعليم و تربيت 
اسالمی، اظهار داشــت: افرادی که در امر آموزش و 
پرورش و شغل معلمی و مدرسه داری فعال هستند، 
بايد تالش کنند تا تعليم و تربيت را تخصصی تر کنند.

وی افزود: تعليم و تربيت يک علم و تخصص است 
و هر فردی که تخصصی تر عمل کند به پيشــرفت 
بيشــتری دست می يابد. بنابراين بايد سطح تعليم و 

تربيت را در کشور باال ببريم.
نماينده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: اگر وضعيت مدارس اسالمی امروز را با مدارس 
اســالمی 60 سال گذشته مقايســه کنيم، مشاهده 
می شود که نيت ها يکسان بوده اما سطوح تخصصی 

مانند امکانات، تجهيزات و نيروها بهبود يافته است.
حداد عادل ادامه داد: گســترش تعداد مدارس 
خوب و با کيفيت بايد در اولويت باشد و تالش شود 

تا تعداد بيشتری از فرزندان کشور در مدارس هدفمند 
تربيت شوند.

وی مطرح کرد: چند ماه گذشــته بروشــوری به 
مدرسه ما آمده بود که از برگزاری همايشی در رابطه 
با مديريت مدارس در دبی خبر می داد. 17 نفر در اين 
همايش به عنوان سخنران حضور می يافتند که تنها دو 
نفر آنها از ايران بوده و بقيه سخنران ها از آمريکا به دبی 
می آمدند تا مديران مدارس از ايران به کشــور امارات 
رفته و اين افراد آنها را ارشاد کنند؛ اين همان نفوذی 
است که رهبر معظم انقالب بارها به آن اشاره کرده اند.
نماينده مردم تهران در مجلس با تأکيد براينکه 

بايد مدارس اسالمی را توسعه دهيم، افزود: در کنار 
فعاليت هايی که کانون مدارس اسالمی انجام می دهد 
افراد ديگری نيز هستند که کار مبنايی برای اسالمی 

کردن آموزش و پرورش انجام می دهند.
به گزارش تسنيم حداد عادل گفت: گروهی برای 
توليد مجموعــه ای از نرم افزارها تحت عنوان الگوی 
مدرســه ايرانی و اسالمی ســرمايه گذاری کرده اند 
و با 200 مدرســه اســالمی فعــال و موفق در اين 
رابطه محاســبه کرده اند که تمام اطالعات در قالب 
مجموعه ای از کتاب ها گردآوری شده و به زودی در 

دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

نفوذ در مدارس به روایت حداد عادل

آموزش مدیران ایرانی در دبی توسط آمریکایی ها!

دولت عینک خوش بینی به آمریکا را بردارد
يحيی آل اســحاق وزير اســبق بازرگانی در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
اظهارات حســن روحانی مبنی بر دزدی آشکار غارت 2 ميلياردی اموال ايران 
توسط آمريکا اظهار داشت: اکنون که دولت به غيرقابل اعتماد بودن آمريکا اذعان 
کرده بايد عينک خوش بينی به روابط با آمريکا را چه در زمينه های غيراقتصادی 

و چه در حوزه اقتصادی بردارد و با چشم باز در اين مسئله رفتار کند.

تولیدات خوشحال کننده  دفاعی ایران
 در راه است

به گزارش فارس، سردار علی عبداللهی معاون آماد، پشتيبانی و تحقيقات 
صنعتی ستاد کل نيروهای مسلح سازوکار نيروهای مسلح را تقويت بنيه دفاعی 

کشور دانست و اظهار کرد: پروژه های خوبی در اين زمينه داريم.
وی خاطرنشان کرد: اخبار خوشحال کننده ای در بخش توليدات و تجهيزات 

پيشرفته دفاعی و مناسب با تکنولوژی روز دنيا به مردم خواهيم داد.

دشمن در فضای مجازی 
 به دنبال تغییر باورهای مردم  است

به گزارش فارس، حجت االسالم سيدابراهيم رئيسی در جمع اعضای شورای 
هماهنگی تبليغات اســالمی در حرم مطهر رضوی  گفت: دشــمن با فناوری 
اطالعات و ارتباطات عرصه تبليغی گسترده  به ويژه در فضای مجازی در اختيار 
گرفته اســت تا سخن باطل خود را با هدف شبهه افکنی، تغيير باورهای دينی، 

اخالقی، سياسی و اجتماعی مردم را منتقل کند.

هر اقدام تروریستی
 پاسخی پشیمان کننده به همراه دارد 

به گزارش مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نيروی زمينی سپاه در همايش 
فرماندهان عملياتی قرارگاه های حمزه سيدالشهداء )ع( و نجف اشرف که با حضور 
فرماندهان يگان های نيروی زمينی ســپاه، انتظامی و مرزبانی ناجا و اداره کل 
اطالعات شمالغرب و غرب کشور در اروميه برگزار شد ،اظهار داشت: به هر نوع 
حرکت تروريستی ضد انقالب پاسخ سخت و پشيمان کننده داده و تروريست ها 
در هر نقطه ای که باشــند اين حق را برای خود قائل هســتيم که آنها را مورد 

هجوم قرار دهيم.

رئیس جمهور طی سخنانی از مسئوالن خواست 
چنانچه اشتباهی کردند با مردم درمیان گذاشته و از 

آنان عذرخواهی کنند.
حجت االســالم حســن روحانی روز پنج شنبه هفته 
گذشــته در همايش بزرگ شــوراها که همزمان با نهم 
ارديبهشــت؛ روز ملی شوراهای اسالمی شهر و روستا، در 
سالن اجالس سران برگزار شد، با بيان اينکه ريشه و فلسفه 
تشکيل شورا اين نيست که در يک شهر يا روستا احزاب، 
جناح و گروه هايی بخواهند برای پيروزی بر ديگری با هم 
رقابت کنند، گفت: هدف از تشکيل شورا اين است که بعد 
از انتخاب شــدن همه ذهن را از منافع شخصی، حزبی و 
قومــی خالی کرده و با همه توان، برای خدمت به مردم و 

کشور بينديشيم و تالش کنيم.
رئيس جمهوری  با تأکيد بر اينکه همه بايد به قانون 
اساسی و قوانين مصوب مجلس شورای اسالمی که افتخاری 
برای کشور و منطقه است، پايبند باشيم، اظهارداشت: قانون 
اساســی می گويد نماينده با رای مردم حوزه انتخابيه اش 
انتخاب می شــود و به محضی که رای آورد و در مجلس  
شورای اسالمی اعتبارنامه اش تصويب شد، نماينده است 

و در اين ميان چيز ديگری نداريم.
روحانــی گفــت: »مرحله ديگر بعــد از رای مردم و 
صحت انتخابات، بررســی اعتبارنامه در مجلس شورای  
اســالمی است و هيچ نهاد ديگری در اين ميان نمی تواند 

مداخله کند.«
به نظر می رســد اين بخش از سخنان روحانی ناظر 
به قضيه منتخب ســوم اصفهان است که آرای وی توسط 
شورای نگهبان ابطال شــده است. مخالفت دولت با يک 
مســئله صريح قانونی و ايجاد جنجــال بی مورد در اين 
زمينه درحالی اســت که شــورای نگهبان علت ابطال آرا 
را به نامزد مورد اشــاره بطــور محرمانه اعالم کرده و وی 
دليل اين قضيه را بهتر از هر کسی می داند و موضع دولت 

سوال برانگيز است!
روحانی در ادامه با تأکيد بر اينکه مشکالت کشور بايد 
با کمک و مشارکت مردم حل شوند، اظهار داشت:  خواسته 
مردم از ما حل معضالت کشور است و نه دعواهای سياسی، 
حزبی و جناحی و اينکه شورای عالی استان ها می تواند به 
دولت طرح ارائه کند به دليل آن اســت که اين نظرات از 
سراسر کشور جمع آوری شده و می تواند دولت را در مسير 

حل مشکالت کمک کند.
رئيس جمهــوری  با تأکيد بر اينکه دولت با همراهی، 
مشارکت و کمک مردم توانايی اجرای برنامه های خود را 
خواهد داشت ادامه داد: مردم از ما حل و فصل مشکالتشان 
را می خواهند و اعضای شــوراهای شهر و روستا به عنوان 
بازوان قوی نظام و دولت در سراســر کشور می توانند در 

اين راستا بسيار تأثيرگذار باشند.

روحانی با تأکيد بر ضرورت شفاف ســازی روند اطالع 
رســانی به مردم گفت: بايد اطالعات بطور درست، دقيق 
و شــفاف در اختيار مردم قرار بگيرد و اگر مســئوالن در 
موضوعی دچار اشتباه شدند آن را با مردم عنوان کرده و 
از آنها عذرخواهی کنند و اگر ديگران اشــتباهی مرتکب 
شده اند بايد آن اشتباه برای مردم مشخص و تبيين شود.

البته آقای روحانی توضيح نداد آيا توصيه به عذرخواهی 
مسئوالن از مردم در صورت اشتباه کردن، به دولتمردان 
ايشان نيز می شود يا آقای روحانی دولت خود را از هرگونه 
اشــتباهی مبرا می داند! گفتنی است دولتمردان اغلب در 
برابر دلسوزان منتقد نه تنها تواضعی ندارند بلکه زبان به 

اتهام زنی و حتی ناسزاگويی می گشايند.
رئيس  جمهور ادامــه داد: ملت ايران صاحبان اصلی 
اين مملکت هستند و افتخار ما بايد خدمت به آنها باشد 

و آنان را از آنچه در کشور اتفاق می افتد مطلع کنيم و در 
اين راستا اگر حتی يک ريال از حق مردم را اتالف کرديم 

بايد دليل آن را به مردم توضيح دهيم.
روحانی با اشاره به توقيف دو ميليارد دالر از دارايی های 
ايران از سوی آمريکا و جرياناتی که در اين راستا در کشور 
اتفاق افتاده اســت، گفت: اينکه ديگران ظالم هســتند 
موضوعی است که برخی کشورها به لحاظ قدرت نظامی، 
اقتصــادی و نفوذ خود به عدالت و اخالق اعتنايی ندارند 

که در رأس آنها آمريکا قرار دارد.
وی افزود: آمريکا به لحاظ آنکه تصور می کند صاحب 
قدرت و زور اســت با وجود شکست هايی که در سال های 
اخير در افغانســتان و عراق داشته و ان شاءاهلل مداخله آن 
در سوريه هم با شکست مواجه می شود اما همچنان خوی 
اســتکباری خود را حفظ کرده است و ملت های دنيا بايد 
سالها مبارزه و مقاومت کنند تا بتوانند آن را اصالح نمايند.
روحانی با بيان اينکه دولت آمريکا قطعاً مسئول اعمال 
غيرقانونی خود بوده و دولت ايران اين مسئله را تا رسيدن 
به نتيجه دنبال می کند، گفت: ما بايد حواسمان جمع باشد 
که چه کسانی اين پول را در محلی قرار داده اند که آمريکا 
امروز نسبت به آن دست اندازی داشته باشد و بايد پاسخ اين 
سؤال داده شود که چرا بعد از آن همه هشدارهايی که در 
سال 2007 و 2008 داده شد اقدامی صورت نگرفته است.

رئيس جمهوری  با بيان اينکــه ذخاير بانک مرکزی 
در سراســر دنيا بايد مصون بماند، اظهارداشــت: دادگاه 
هيچ کشــوری نمی تواند نسبت به دســت اندازی به اين 
ذخاير حکمی صادر کند و اگر حکمی صادر شــود قطعاً 

غيرقانونی خواهد بود.
روحانــی تاکيد کرد: ملت ايران اقدامات خالف قانون 
را نمی پســندد و دولت آمريکا در قبال اين اقدام در برابر 
دولت و ملت ايران مسئول بوده و ما از هيچ اقدامی برای 

احقاق حقوق ملت ايران فروگذار نخواهيم کرد.
در 55 حوزه انتخابیه صورت گرفت

حضور پرشور مردم
در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم

بقیه از صفحه ۲
اميــری در بخش ديگری از اظهارات خود با اشــاره به اينکــه 15 هزار و 334 
صندوق در نظر گرفته شــده است، گفت: برای پادگان ها و بيمارستان ها و همچنين 
مناطق صعب العبور صندوق های ســيار در نظر گرفته شده همچنين از بالگردها نيز 

برای مناطق صعب العبور استفاده می کنيم.
حضور حدود 75 هزار ناظر در شعب اخذ رای

 در مرحله دوم انتخابات مجلس
سخنگوی هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات هم با اشاره به حضور حدود 75 هزار 
ناظر در شعب اخذ رای در مرحله دوم انتخابات مجلس گفت: اقداماتی که برای اين 
مرحله صورت گرفته بسيار متنوع است که مانند مرحله نخست انتخابات، بخشی از 

اقدامات مربوط به قبل از انتخابات است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: با توجه به تعداد شعب اخذ رأی در هر حوزه 
انتخابيه، ناظرها تعيين شده اند و هماهنگی های الزم با دستگاه های ذی ربط انتظامی و 
امنيتی صورت گرفته است تا هم از تخلفات احتمالی پيشگيری شود و هم گزارش های 
الزم درباره تخلفات تنظيم و ارسال شود تا تصميم مقتضی در اين باره گرفته شود.

ره پيک بيان کرد: در استان هايی که نياز به بازرس بوده است با توجه به شرايط 
و متناسب با حوزه های انتخابيه، گروه های بازرسی اعزام شده اند.

سخنگوی هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات صدور کارت های شناسايی مربوط به 
نمايندگان نامزدها برای حضور در شعب اخذ رأی را از ديگر اقدامات شورای نگهبان 
برای مرحله دوم انتخابات برشمرد. ره پيک در پاسخ به اين پرسش که آيا نظارت ها 
در مرحله دوم انتخابات با مرحله نخســت تفاوت دارد؟ گفت: تفاوت عمده ای وجود 
ندارد و احکام نظارت همان احکام مرحله نخست است، فقط برخی تفاوت ها مربوط 

به انتخاب کنندگان است که شرايط آنان اعالم شده است.
مهلت 7 روزه معترضان

الزم به ذکر است که هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات در اطالعيه شماره 3 خود 
اعالم کرد: کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکايتی داشته باشند می توانند ظرف 
هفت روز از تاريخ اخذ رأی شکايات مستند خود را به دبيرخانه شورای نگهبان)و يا 

دفاتر نظارت شورای نگهبان در سراسر کشور( تسليم دارند.
به گزارش تســنيم، متن اطالعيه شــماره 3 هيئت نظارت بر انتخابات به شرح 

زير است:
با حمد و ســپاس به درگاه حضرت احديت، فرصت را مغتنم شــمرده و ضمن 
تقدير از حضور پرشور مردم عزيز در پای صندوق های اخذ رأی در انتخابات مرحله 
دوم دهمين دوره مجلس شــورای اسالمی و تشکر از تالش کليه هيئت ها و عوامل 
نظارت و اجرايی و انتظامی در سراسر کشور، به اطالع می رساند در اجرای تبصره 1 
ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات 
شکايتی داشته باشند می توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأی )95/02/10 لغايت 
95/02/16( شــکايات مستند خود را به دبيرخانه شورای نگهبان )و يا دفاتر نظارت 

استان ها و دفاتر نظارت شهرستان های مرکز حوزه انتخابيه( تسليم دارند.
نشانی دبيرخانه مرکزی: تهران خيابان امام خمينی )ره( روبروی دانشکده افسری 

امام علی)ع( دبيرخانه نهاد شورای نگهبان
بديهی اســت براساس تبصره 2 ماده مذکور، شکاياتی قابل رسيدگی خواهد بود 
که مشخصات شاکی يا شاکيان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره 

تلفن )در صورت داشتن تلفن( و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
ضمناً مستند به تبصره 3 اين ماده درصورتی که شاکی بدون دليل و مدرک کسی 

را متهم نمايد و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقيب و پيگيری است.

قرارداد قرن نوزدهمی آب سنگین!
 دکتر محمدحسین محترم

وزیر دفاع آمریکا:
ایران یکی از ۵ چالش

 پیش روی آمریکاست
وزیر دفاع آمریکا گفت: ایران، روسیه، چین، کره شمالی و داعش پنج 

چالش پیش روی آمریکا هستند.
 »اشــتون کارتر« وزير دفاع آمريکا در جلســه کميته نيروهای مسلح مجلس 
ســنای آمريکا گفت: من ماه گذشته ميالدی در جلسه دفاع از بودجه وزارت دفاع 
به پنج چالش پيش روی آمريکا اشاره کردم که شامل روسيه، چين، کره شمالی، 

ايران و تروريسم به خصوص داعش می شود.
کارتر افزود: وزارت دفاع آمريکا نمی تواند بين يک چالش يا چالشی ديگر انتخاب 
داشته باشد، نمی تواند بين اقدام در زمان حال و يا سرمايه گذاری برای آينده انتخاب 
داشــته باشد بلکه بايد همه را با هم انجام دهد. تمرکز صحبت های امروز من روی 
خاورميانه خواهد بود. اقدامات و وضعيت نظامی ما در اين منطقه همچنان در راستای 
»منافع ملی آمريکا« خواهد بود. وی ادامه داد: هدف اصلی ســفر من به عراق در 
هفته گذشــته پرداختن به موضوع وارد کردن شکست پايدار به داعش بود. من با 

فرماندهانمان مشورت کردم و با مقامات عراقی ديدار کردم.
به گزارش تسنيم، وزير دفاع آمريکا تصريح کرد: جان کری وزير خارجه آمريکا، 
جک لو وزير خزانه داری و همکاران من در ديگر وزارتخانه ها و نهادها روی اين مسئله 

تمرکز دارند اما آنان نيز نيازمند حمايت کنگره هستند.
گفتنی اســت هدف اصلی کارتر از اينگونه اظهارنظرها، ايران هراسی و دريافت 

بودجه بيشتر از سوی سناتورها برای وزارتخانه تحت امرش است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85

