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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز بدون تردید دو هفته گذش�ته و مواجه�ه دیپلماتیک ایران با آمریکا 

ج�ای کمترین تردیدی باقی نگذاش�ت که آمریکا قابل اعتماد نیس�ت و 
جنس اعتماد به او ناش�ی از برداش�تی است که سراب را آب می پندارد یا 
اسیر عملیات های فریبکارانه  حریف شده و به جعلیات در قامت واقعیات 

خوشبین می شود!
آنچه که کمک می کند صحنه را روش�ن و بدون  ابهام و س�یاهی دید؛ 
بیرون از بستر فریب و ترفندها و دسیسه ها و عملیات های روانی و رسانه ای 

توطئه آمیز است.
این یادداش�ت تالش می کند در پرتو تحرکات رسانه ای پیرامون سفر 
هیئت ایرانی به نیویورک به رفتارشناسی رسانه های غربی و طرف آمریکایی 
در مواجه�ه به اصطالح دیپلماتیک با ای�ران بپردازد. مواجهه و رویارویی 
نفسگیر و تاریخی که تا همین  جای کار گویای خیلی چیزهاست و پیام ها 

و پیامدهای راهبردی برای دو طرف خواهد داشت.
1- رصد آش�کار رس�انه های غربی به وضوح نشان می دهد طی چند 
هفته اخیر و بخصوص از زمان سفر هیئت ایرانی به نیویورک و پس از آن، 

عملیات های انتحاری رسانه ای بر ضد ایران را در دستور کار داشته اند.
شواهد و قرائن حاکی است در این عملیات های روانی و رسانه ای تالش 
شده تا با سناریوسازی های مختلف، فضای فشار علیه کشورمان را به اوج 
برسانند و با پمپاژ گسترده مطالب ادعایی و اتهامات جدید بر ذهن افکار 

عمومی و مسئوالن اثر بگذارند.
عمده ادعاها و عملیات های رس�انه ای آنها علی�ه ایران بر چند گزاره 

نهاده شده است که می توان به شرح ذیل لیست کرد:
الف- ایران از سر ناچاری و بخاطر اثر کردن تحریم ها پای میز مذاکره 

آمده و خواهان بهبود روابط با غرب است.
ب- این ایران است که نیازمند مذاکره با آمریکا و طرف غربی است.

پ- یک فرصت طالیی برای ایران بوجود آمده است.
ت- توپ در زمین ایران است و این کشور باید اعتمادسازی کند.

ث- ایران از استراتژی مقاومتی خود کوتاه آمده است.
و باالخره به موازات این ادعاها و فضاس�ازی ها در ترجیع بند تکراری 
خود بر این مسئله مانور دادند که فشارها و تحریم ها علیه ایران تشدید 

خواهد شد.
درباره ادعاها و فضاس�ازی های یاد شده، گزارش ها و مقاالت رویترز، 
بی بی سی، واشنگتن پست، گاردین، دویچه وله، بروکینگز و... قابل تامل و 

ارزیابی است.
2- به موازات فضاس�ازی ها و ادعاهای یاد شده علیه ایران در صحنه 
مواجه�ه دیپلماتی�ک با آمریکا، مقامات و صاحبنظ�ران آمریکایی نیز به 

میدان آمدند و همان ادعاها و اتهامات را بر ضد کشورمان تکرار کردند.
اظهارات سوزان رایس مشاور امنیت ملی اوباما، جی کارنی سخنگوی 
کاخ س�فید، جان کری وزیر امور خارجه، رابرت منندز رئیس کمیته روابط 
خارجی سنا، لیندسی گراهام و مک کین از نمایندگان کنگره و... نیز همگی 
بر این نقطه متمرکز شده بود که هر چند فضای مذاکرات می تواند مثبت 
باش�د ولی ایران باید اعتماد س�ازی کند و در عین حال بداند که تش�دید 

تحریم ها متوقف نمی شود!
گفتنی اس�ت؛ این ادعاها و فضاس�ازی ها در حال�ی صورت گرفت که 
اوباما حتی قاعده بازی را هم رعایت نکرد و دو مرتبه پس از تماس تلفنی 
با رئیس جمهور کش�ورمان، اصطالحاً زیر میز زد و عهدشکنی خودش را 

به نمایش گذاشت.
اوباما در دیدار نتانیاهو صریحاً گفت که »هنوز همه گزینه ها روی میز 
است« و در مصاحبه با آسوشیتدپرس همچون مقامات رژیم صهیونیستی 

ایران را به ساخت بمب و سالح هسته ای در آینده نزدیک متهم کرد!
3- سؤالی که به میان می آید این است که فضاسازی رسانه های غربی 
و تهدیدهای مقامات آمریکایی علیه کشورمان چه هدفی را دنبال می کند؟ 
آنها به کدام نقطه چشم دوخته و چه چیزی را طمع کرده اند؟ آیا این یک 
پروژه دوس�ویه از س�وی رسانه ها و مقامات غربی بوده که در یک تقسیم 
کار می خواس�تند امتیازات یکطرفه ای را کسب کنند؟ بدون شک واکاوی 
پاس�خ به این سؤاالت و نظایر آن، نش�ان می دهد آنها علی رغم مطالعات 
گس�ترده و رصد فضای اف�کار عمومی و محیط داخلی کش�ورمان، هنوز 
شناخت صحیحی از رویکردها، مواضع و اصول نظام جمهوری اسالمی در 

صحنه سیاسی ندارند.
برآورد و تحلیل آنها این بوده است که در یک پیچ تاریخی با ایران در 
کارزار دیپلماتی�ک قرار گرفته و برنده این رویداد بزرگ خواهند بود ولی 
به تعبیر فارین پالیسی مشکل و معضل اصلی آنها این است که نمی توانند 

ایران را تحلیل کنند.
بنابراین در پاسخ به سؤاالت باال باید گفت؛ تصور آنها نرمش منفعالنه 
ایران در برابر آمریکا از سر اضطرار بوده و آنها بصورت تدریجی و در بستری 
که در حال شکل گیری است؛ امتیازات هنگفتی پای میز مذاکرات بدست 

می آورند ولی این ارزیابی - بخوانید پندار- قابلیت اجرایی ندارد، چرا؟
4- پایه و علت العلل همه اس�تنادات و تحلیل های رسانه ها و مقامات 
غربی در مواجهه دیپلماتیک با کشورمان به مقوله »تحریم«ها باز می گردد. 
اما نکته اینجاس�ت که اشتباه در تحلیل پیرامون تحریم ها باعث شده تا 

اشتباهات مکرر در پروسه جنگ دیپلماسی با ایران رقم بخورد.
گویا مقامات و تحلیل گران آمریکایی که از قضا در اتاق های فکر و فرمان 
علیه جمهوری اسالمی  ایران عضویت دارند فراموش کرده اند که هدف آنها 

از تحریم های ضدایرانی چه بوده است.
آمریکایی ها اذعان کردند که هدف از تحریم ها، التهابات عمیق اقتصادی 

و ناآرامی های فراگیر در  سطح جامعه ایران است.
در این باره می توان سخنان جیمز کالپر رئیس اطالعات ملی آمریکا را 
آدرس داد که بارها این مسئله در جلسه استماع سنا نیز بحث و بررسی شد.
آمریکایی ها در دو مقطع یکی برای انتخابات مجلس نهم در اسفند سال 
90 و دیگری برای انتخابات اخیر ریاست جمهوری تمام پتانسیل و توان شان 

را به صحنه آوردند تا هدف از تحریم ها را عملی نمایند.
اکنون به راحتی می توان سخن راند که آنها در تحریم ها موفق نبوده اند 
و دو انتخابات اخیر و درصد باالی مش�ارکت مردم، توطئه ها و نقش�ه های 
دش�من را نقش بر آب کرد ولی اذعان واشنگتن پست در پایان سال 91 و 
پس از انتخابات مجلس و پیش از انتخابات ریاست  جمهوری خواندنی و قابل 
اعتناست: »تحریم ها نمی تواند مردم ایران را به خیابان بکشاند و حکومت 

ایران هیچ اثری از تسلیم نشان نخواهد داد.«
بنابرای�ن فضاس�ازی ها و ادعاهای اخیر رس�انه های غرب�ی و مقامات 
آمریکایی که در پی مواجهه دیپلماتیک ایران و آمریکا و بخصوص از سفر 
هیئت ایرانی به نیویورک کلید خورد مبتنی بر ش�ناخت غلط در غلط از 

رفتار احتمالی جمهوری اسالمی است.
آمریکایی ه�ا حت�ی درس عب�رت نگرفتند ک�ه قبل از ای�ن مواجهه 
دیپلماتیک، بحث س�وریه پیش آمد و در آن می�دان بزرگ نیز علی رغم 
همه بلوف ها و رجزها برای ش�روع جنگ علیه س�وریه، در نهایت بازنده 
بودند و به اذعان تحلیلگران غربی، این ایران بود که برنده آن صحنه شد.
از س�وی دیگر، تجربه نش�ان داده که جمهوری اسالمی هیچ گاه در 
ش�رایط تهدیدها و فش�ارها، منفعالنه عمل نکرده اس�ت و مشکل آنها 
این اس�ت که در این میدان و کارزار اخیر، مفهوم »نرمش قهرمانانه« به 
عنوان دس�تور کار ایران در جنگ دیپلماتیک پیش روی را نفهمیدند و 

درک نکردند.
5- و س�رانجام باید گفت رفتار رس�انه های غربی و تهدیدات مقامات 
آمریکایی در مواجهه کنونی با ایران نشان می دهد آنها گرفتار شیوه و مشی 
صهیونیس�ت ها شده اند که بدون برآوردهای دقیق و عمیق و تنها بر پایه 
توهمات و بلوف ها و جنگ روانی می خواهند حریف را به گوشه رینگ ببرند.
چن�دی پی�ش بود که روزنامه صهیونیس�تی یدیع�وت آحارونوت در 
مطلبی این فرمول را در مواجهه با ایران در حوزه دیپلماتیک و سیاس�ت 
خارجی پیش�نهاد کرده بود که؛ »تفنگ را بین دو چش�م قرار دهید ولی 

شلیک نکنید«!
بنابراین موش�کافی و بررس�ی س�ناریوها و عملیات های رسانه های 
غربی و مقامات آمریکایی در مواجهه دیپلماتیک با ایران نشان می دهد 
آنها هر چند طرفی نبس�ته اند ولی کماکان غیرقابل اعتماد و عهدش�کن 
هستند و نمی توان طبق قاعده، بازی را با آنها ادامه داد چون قاعده بازی 

را رعایت نمی کنند.

قابلمهپیچ تاریخی در جنگ دیپلماسی

حسام الدین برومند

تسلیت به همکار
بانهایت تاس��ف باخبر ش��دیم همکارمان آقای بهنام اکبری  در غم از 
دست دادن یکی از نزدیکان خود به سوگ نشسته است ضمن تسلیت به 
ایشان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان بردباری آرزومندیم.

* بعضی از حرکت های نابجایی که دولتمردان و مدیران دستگاه دیپلماسی 
ما در س��فر به نیویورک انجام داده بودند ما مردم را س��خت آزرده خاطر 
کرده بود ولی سخنرانی امیدبخش رهبر معظم انقالب در جمع نظامیان 
دانش��گاه شهید س��تاری جان تازه ای بخشید بویژه آنجا که فرمودند: اگر 
دش��من بخواهد شرارت کند با اس��تحکام تمام جواب خواهیم داد واقعاً 

انرژی گرفتیم.
نامجو
* بی صبرانه منتظر فرمایش حضرت آقا در مورد سفر به نیویورک دولت 
بودیم که آب پاکی روی دست همه ریختند و همچون گذشته فرمودند که 
آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند ما نیز هم صدا با رهبری به دولت عرض 
می کنیم اگر سعادت دو دنیا را می خواهند براساس منویات و خواسته های 
رهبر فرزانه و مقتدر و امید ملت گام بردارند نه جلو بزنند و نه عقب بیفتند.
خانم فرهادی
* به بعضی از حضراتی که از مفهوم نرمش قهرمانانه برداشت سوء یعنی 
س��ازش با دشمنان و چشم پوشی از خیانت ها و جنایت های آمریکا دارند 
توصیه می کنیم صدای ملت علیه آمریکا را در مراسم 13 آبان امسال در 
جلوی النه جاسوسی بشنوند. البته الزمه اش این است که پنبه را از داخل 

گوش های خود بیرون کنند.
0917---3774

* ب��ا توجه به این گفته آقای ظریف ک��ه اظهارات اوباما توهین به ملت 
ایران بود وقتی اولین قدم آمریکا توهین به ملت ایران و فشار بیشتر است، 

قدم های بعدی آمریکا چه خواهد بود؟
0912---6775

* فردی گفته است که اگر مجسمه اهدایی تقلبی هم باشد دلیل حسن 
نیت آمریکاست. افسوس بر این همه حقارت بعضی ها! ملت در 13 آبان 

توی دهن آمریکا می زند.
0915---3466
* دولت باید به خاطر جام شیر قالبی که آمریکایی ها به اسم هدیه داده اند 
به سازمان یونسکو شکایت کند. چگونه می توان عزت و مقاومت 34 ساله 

ملت ایران را در ازای چنین رفتارهای زشتی معامله کرد؟
0915---6091

* آیا عزت یک ملت را می توان به نظرسنجی گذاشت آیا درست بود که 
پس از تجاوز صدام به کش��ورمان مقاومت خود را در برابر این تجاوز به 

رأی می گذاشتیم؟!
0935---7150
* آمریکا حیات فرزند ناخلفش خیلی برایش مهم است اوباما بدون اجازه 
اسرائیل غاصب آب نمی خورد. به دیپلمات هایمان هم توصیه می کنم به 
سرنوش��ت کشورهای عراق، لیبی و افغانستان بیشتر بیندیشند. ما ملت 
نه جنایت های آمریکا را فراموش می کنیم و نه او را می بخشیم و همواره 
می گوییم »مرگ بر آمریکا« و از هر اقدامی علیه صهیونیست ها حمایت 

می کنیم.
سعیدیان اهواز
* چرا برخی  اصالح طلبان درصدی از برخورد تندی را که دیروز با خانم 
الهه راس��تگو هم حزب خود به خاطر رأی به آقای قالیباف برای شهردار 
تهران شدن داشتند امروز در مقابل درشت گویی های دولتمردان آمریکا 
علیه ایران ندارند؟ این ذلت را به چه قیمتی حاضر به تحمل آن هستند؟
0910---3730
* آقای هاشمی ادعا می کند که حضرت امام راضی به شعار دادن مردم 
علیه آمریکا نبودند. می خواس��تم از ایشان سؤال شود چگونه امام از یک 
طرف می فرمودند آمریکا را زیرپا می گذاریم، در همان زمان نزد ایش��ان 
بگویند از شعار مرگ بر آمریکا دادن مردم راضی نیستند. این چه تصویری 
اس��ت که ایش��ان از حضرت امام خمینی)ره( ارائه می دهد. ملت که امام 

خود را می شناسد.
یک شهروند
* ورزش��کار ایرانی به دلیل نامش��روع دانستن اسرائیل حاضر به مسابقه 
با یک اس��رائیلی نمی ش��ود و به خاطر این عقیده خویش از مدال دست 
می کشد. فردی مثل آقای هاشمی علی رغم تمام مبارزات گذشته خود با 
اسرائیل، چگونه حاضر می شود اعالم کند ما سر جنگ با اسرائیل نداریم؟!
0919---9068

* آمریکا از خوی اس��تکباری خویش کوتاه نخواهد آمد. از دش��من جز 
دش��منی توق��ع دیگری نباید داش��ت. ما ملت ایران 35 س��ال مقاومت 
کرده ای��م، ب��از هم مقاومت می کنی��م. دولتمردان ما بای��د به ظرفیت ها 
و توانمندی های داخل کش��ور برای حل مش��کالت جامعه فکر کنند و 

برنامه ریزی داشته باشند.
0917---7749

* مسئولین این دولت وقتی روی کار آمدند گفتند تا پایان سال هیچ نوع 
افزایش در نرخ حامل های انرژی نخواهیم داشت ولی در حال حاضر قیمت 
آب و برق مصرفی مشترکین را افزایش داده اند. چرا در همین شروع کار 

با عدم صداقت رفتار می کنند.
0938---6263
* براساس آمار 16 درصد مردم ایران سیگاری هستند و 50 هزار نفر در 
س��ال گذش��ته بر اثر سرطان نیز جان خود را از دست داده اند. شهرداری 
باید به این آمار توجه کند و دکه های روزنامه فروشی را از فروش سیگار 

ممنوع نماید. این در شأن کشور و مردم ما نیست.
0912---6001

* در شهرس��تان چاف- چمخاله اس��تان گیالن از آنجا که اعضای دوره 
چهارم شورای شهر بر سر اینکه چه کسی شهردار شهر بشود با یکدیگر 
اختالف دارند از دریافت مهر ش��ورا از فرمانداری خودداری می کنند در 
نتیجه به خیلی از مشکالت شهروندان رسیدگی نمی شود. بنویسید مردم 

چه گناهی کرده اند که پای اختالف سلیقه آقایان باید بسوزند.
از شهروندان چمخاله
* روی شارژهای 2 هزار تومانی ایرانسل که خریداری می کنیم 95 تومان 
بابت مالیات درج شده ولی این شرکت مبلغ 123 تومان مالیات از مبلغ 

شارژ کم می کند. چرا؟
0938---7564
* ش��رکت ... که طرف قرارداد راه آهن ش��ده اجناس و مواد غذایی را با 
6 درصد اضافه قیمت به مس��افران می فروشد هیچ نظارت و کنترلی هم 

در کار نیست.
0919---1785

* کسانی که با قاچاق دارو و جعل تاریخ آن با جان و سالمت مردم بازی 
کرده اند و سالمت جامعه را به خطر انداخته اند مفسد فی االرض نیستند!؟ 

از قوه قضائیه انتظار برخورد شدید با این افراد را داریم.
0919---1348
* حدود 2 سال از راه اندازی جاده اردبیل- سرچم می گذرد که به علت نبود 
پاسگاه در این منطقه نزدیک به 400 تا 500 رأس گوسفند از روستاهای 
منطقه به سرقت برده شده است. باید عرض بکنم سارقین با سالح سرد 
و گرم وارد روس��تا ش��ده و از طریق ایجاد رعب و وحش��ت تمام سرمایه 
کشاورزان سالمند را به یغما می برند. در این چند سال اقدام بازدارنده ای 
از س��وی نیروی انتظامی و دیگر دستگاههای مسئول در این مورد دیده 

نشده است.از فرمانده محترم نیروی انتظامی انتظار رسیدگی داریم.
خدایاری
*  جانباز 70 درصد و آزاده هستم. در مدت 8 سالی که با سایر آزادگان 
در بند اس��ارت حزب بعث عراق بودیم با همه س��ختی ها و مش��کالت و 
کمبودهایی که تحمل کردیم هیچ گاه خود را در مقابل صدام و صدامیان 
کوچک نکردیم، امروز همه دردها را به جان خریده ایم دغدغه کنونی   ما 

این است که مبادا رفتار ذلیالنه ای در برابر آمریکا بروز کند.
قربان احمدی از گرگان
*  در طول 6 ماه گذشته برای چندمین بار است که قیمت محصوالت لبنی 
را گران می کنند. دردآور این است که این گرانی را به نفع مصرف کنندگان 

می دانند! این واقعا مردم را به سخره گرفتن است.
0913---6604

انرژی  رئی�س س�ازمان 
 4 دس�تگیری  از  اتم�ی 
خرابکار هس�ته ای در یکی 
از تأسیسات اتمی خبر داد.

در  صالح��ی  اکب��ر  عل��ی 
نخستین گردهمایی فرماندهان 
سازمان ها،  حفاظت  یگان های 
پلیس راه آه��ن و فرودگاه های 
کش��ور با تأکید بر اینکه کشور 
در مس��یری قرار دارد که طی 
روزهای آینده از دستاوردهای 
بزرگ��ی رونمایی خواهد ش��د 
گف��ت: از نیروه��ای امنیت��ی 
می خواه��م که مراقب مرزهای 
کش��ور باش��ند چون احتمال 
خرابکاری در کشور وجود دارد.
وی گفت: کاش مسئولینی 
که اینجا حاضر بودند می گفتند 
که طی چند روز گذشته جلوی 
چ��ه اقدامات جدی را که قصد 
ضربه زدن به کش��ور را داشت 

گرفته اند.
صالح��ی اف��زود: دش��من 
همیش��ه در پی ضربه زدن به 
تأسیسات هسته ای کشور است 
به همی��ن منظور وظیفه یگان 
حفاظت س��ازمان انرژی اتمی 

بسیار سنگین است.
ان��رژی  س��ازمان  رئی��س 
هس��ته ای به برخی از وظایف 
یگان های حفاظت این سازمان 
نیز اشاره کرد و گفت: حفاظت 
فیزیکی تأسیس��ات، تهیه مواد 
الزم از مع��ادن، حم��ل م��واد 
پرتوزا و تأمین امنیت مراسم و 
همایش ها از جمله وظایف یگان 
حفاظتی سازمان انرژی اتمی به 

شمار می رود.
وی از تغیی��ر لب��اس ف��رم 
یگان ه��ای حفاظت س��ازمان 
ان��رژی اتم��ی طی چن��د روز 
گذشته خبر داد و گفت: ساختار 
جدید این یگان طراحی شده و 
برای تصویب به نیروی انتظامی 

فرستاده شده است.
صالح��ی ی��گان حفاظت��ی 
س��ازمان انرژی اتم��ی را یگانی 
گس��ترده خوان��د و تأکید کرد: 
نیروهای این یگان در بیش از 10 

استان مشغول خدمت هستند.
رئیس سازمان انرژی اتمی 
که  اطالعاتی  براس��اس  گفت: 
داشتیم قبل از سال 92 به این 
اطمینان رسیدیم که سال 92 

سال پرخیر و برکتی خواهد بود 
به طوری که در ماه های آینده 
شاهد رونمایی از دستاوردهای 
بزرگ��ی خواهیم بود و کش��ور 
در مس��یر جدیدی قرار خواهد 

گرفت.
وی ب��ه انتخابات ریاس��ت 
جمهوری 92 اشاره کرد و گفت: 
اگر هدایت ه��ای رهبری نبود 
حماسه سیاسی اتفاق نمی افتاد.
رئیس سازمان انرژی اتمی 
در جم��ع خبرن��گاران نی��ز با 
اش��اره به تالش های دشمنان 
برای ضربه زدن به تأسیس��ات 
هسته ای کش��ور، گفت: مدتی 
قب��ل موف��ق به شناس��ایی 4 
خرابکار در بدنه سازمان شدیم 
اما آنها را دس��تگیر نکردیم تا 
موفق به کسب اطالعات بیشتر 

از آنها شویم.
وی ادام��ه داد: چن��د روز 
قبل س��ر بزنگاه ای��ن 4 نفر را 
دستگیر کردیم و اکنون در حال 

بازجویی از آنها هستیم.
صالح��ی تأکید کرد: اکنون 
نمی توانم جزئیات بیش��تری از 
این اتف��اق را بیان کنم و قطعاً 

س��ر وق��ت مناس��ب،  جزئیات 
خرابکاری ها را اعالم می کنیم.

وی با اش��اره به پیشرفت ها 
در پرون��ده هس��ته ای تأکی��د 
کرد: تعامالت گسترده سیاسی 
نشانه های امیدبخشی را در حل 
پرونده هس��ته ای نمایان کرده 
است اما کش��ورهای متخاصم 
عالقه ای به برون رفت از وضعیت 
فعلی ندارند و تالش می کنند تا 
با اقدامات خرابکارانه مانع توافق 

در پرونده هسته ای شوند.
رئیس سازمان انرژی اتمی 
در ادامه تأکی��د کرد: حمالت 
اینترنتی به تأسیسات هسته ای 
همچن��ان ادامه دارد اما ما بعد 
استاکس نت،  ویروس  از شیوع 
سیس��تمهای حفاظتی را ارتقا 
دادی��م و مراقب حمالت دیگر 

هستیم.
خبرگزاری ها،  گ��زارش  به 
صالحی در پایان به وجود یگان 
تخصصی حفاظت از تجهیزات 
رایانه ای اش��اره ک��رد و گفت: 
این ی��گان به صورت تخصصی 
فعالی��ت می کند و مراقب همه 

نوع حمالت است.

صالحی خبر داد

دستگیری 4 خرابکار هسته ای

ش�ورای  مجل�س  رئی�س 
اس�المی در آس�تانه س�فر به 
اروپ�ا از تاکید هیئ�ت ایران بر 
خلع س�الح جهانی در اجالس 
ژن�و خب�ر داد و اع�الم کرد در 
سفر به صربس�تان و کرواسی 
ب�رای افزایش همکاری تجاری 
این دوکش�ور با ایران گفت وگو 

خواهد کرد.
عل��ی الریجانی رئیس مجلس 
ش��ورای اسالمی روز گذشته پیش 
از ترک تهران به مقصد سه کشور 
اروپای��ی در ف��رودگاه مهرآباد در 
جمع خبرن��گاران گفت: ما در این 
س��فر به س��ه کش��ور صربستان، 
س��وئیس و کرواسی خواهیم رفت 
و مالقات هایی با مس��ئوالن س��ه 
کشور خواهیم داش��ت، امیدواریم 
این سفر به توسعه روابط اقتصادی 
و دیپلماتی س��ه کش��ور ب��ا ایران 

کمک کند.
وی افزود: در کشور سوئیس نیز 
در اجالس بین المجالس جهانی در 
ژنو ش��رکت خواهیم ک��رد و چند 
موضوع مهم را مطرح می کنیم که از 

جمله موضوع خلع سالح هسته ای 
است طبعا در این گونه اجالس  ها 
فرصت خوبی برای مذاکره با روسای 

مجالس مختلف وجود دارد.
رئی��س مجلس گف��ت: حضور 
روسای مجالس فرصت خوبی است 
تا در حاش��یه اجالس در خصوص 
روابط دو جانبه و حساس��یت های 
منطق��ه ای و بین المللی که وجود 

دارد بحث و رایزنی شود.
وی افزود: ما در کشور سوئیس با 
مسئوالن این کشور هم دیدارهایی 

خواهیم داشت.
رئیس قوه مقننه خاطر نش��ان 
کرد: در پایان اجالس نیز به کرواسی 
سفر خواهیم کرد و با مسئوالن این 
کشور مذاکراتی با هدف ارتقاء روابط 

دو جانبه خواهیم داشت.
ب��ه گ��زارش مه��ر، الریجانی 
خاطرنشان کرد: روابط تجاری ایران 
با دو کشور صربستان و کرواسی در 
سطح پایین است امیدواریم در باره 
زمینه های بس��ط روابط تجاری دو 
کشور صربستان و کرواسی بحث و 

گفت وگو شود.

تاکید ایران بر خلع سالح جهانی
 در اجالس بین المجالس ژنو

ی�م  ژ ر یر  ز نخس�ت و
گفت وگو  در  صهیونیس�تی 
با ش�بکه بی بی سی با تکرار 
ادعاهای خ�ود علیه برنامه 
در  کش�ورمان،  هس�ته ای 
اظهاراتی مضحک مدعی شد 
نمی توانند ش�لوار  ایرانی ها 
جین بپوشند، پس این کشور 

آزاد نیست!
بنیامین نتانیاهو در مصاحبه 
تلویزیونی  با ش��بکه  اختصاصی 
بی بی س��ی فارس��ی، دیپلماسی 
دولت جدید ایران را »حرف پوچ« 
و »تالش های دروغین« خواند و 
مدعی شد؛ ما ساده لوح نیستیم 

که این حرف ها را باور کنیم.

تکرار ادعاهای مضحک نتانیاهو علیه ایران
 در بی بی سی

نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در ادامه س��خنان خود ایران را 
کشوری غیردموکراتیک خواند و 
مدعی شد در ایران آزادی وجود 
ن��دارد. وی برای اثب��ات ادعای 
خود گف��ت: اگر در ایران آزادی 
بود، مردم می توانستند موسیقی 
غربی گوش کنند و شلوار جین 

بپوشند!
وی ب��ا زی��ر س��ؤال ب��ردن 
انتخاب��ات کش��ورمان آن را نیز 
غیرآزاد خواند و گفت: ایرانی ها 
700 کاندیدا داش��تند اما تنها 
ی��ک درص��د تایی��د صالحیت 

شدند.
نتانیاهو در ادامه مدعی شد 

ایران به دنبال س��اخت س��الح 
اتمی است و اگر راست می گوید 
باید همه فعالیت های خود را برای 
همیشه متوقف کند؛ آن را کامال 
نابود کنید، بازی هم درنیاورید! 

کامال کنارش بگذارید.
نخس��ت وزیر رژیم اسرائیل 
در ادام��ه گف��ت ای��ران نیازی 
به غنی س��ازی اورانی��وم ندارد 
و غنی س��ازی را نش��انه هدف 
ایران برای س��اخت سالح اتمی 

عنوان کرد.
وی ترور دانشمندان هسته ای 
ایران توسط رژیم اسرائیل را یاوه 
خواند و از مردم ایران خواست به 
حکومت فشار وارد کرده و آن را 

ساقط کنند.
نتانیاه��و مدعی ش��د زنان، 
اقلیت ها و مس��یحیان در ایران 
س��رکوب می شوند و خطاب به 
آمری��کا گفت: ش��ما را به خدا 
نگذارید دس��ت آنها به س��الح 

اتمی برسد!
نخست وزیر رژیم کودک کش 
اس��رائیل که روزان��ه و به طور 
سیس��تماتیک مشغول جنایت 
علی��ه کودکان و زن��ان و مردم 
فلس��طین اس��ت، گریزی هم 
به فتن��ه 88 زد و ضم��ن ابراز 
حمای��ت از آن��ان، گس��تاخانه 
از زب��ان مردم ایران! خواس��تار 
سرنگونی جمهوری اسالمی شد.

بولدوزر اعتدال 
ترمز برید!

در مدت کمتر از 60 روز بالغ بر 70 عزل و نصب در نهاد ریاس��ت 
جمهوری صورت گرفته و این رکوردی جدید برای دولت یازدهم است.

به گزارش مشرق، مقایسه تغییرات مدیریتی در سطح دستگاه های 
مختلف دولتی، نش��ان می دهد نهاد ریاست جمهوری )با احتساب آن 
دس��ته از معاونت های رئیس جمهور که جزو مجموعه نهاد محس��وب 

می شوند( با بیشترین تعداد عزل و نصب مواجه بوده است.
اولی��ن انتصاب دولت یازدهم که س��اعاتی پس از مراس��م تحلیف 
رئیس جمهور صورت گرفت، انتصاب محمد نهاوندیان به ریاست دفتر 
روحانی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بود که به عنوان اولین تغییر 

در نهاد ریاست جمهوری هم محسوب می شود.
از آن پ��س تاکنون که ح��دود دو ماه می گذرد نزدیک به 70 عزل 
و نصب در مجموعه دس��تگاه های مرتبط با نهاد ریاس��ت جمهوری در 

سطوح مدیریتی رخ داده است.
برکناری بسیاری از مدیران ستادی نهاد ریاست جمهوری این سوال 
را ایجاد کرده که آیا هیچ یک از این مدیران، فاقد کفایت الزم برای تداوم 
خدمت نبودند و آیا مدیران جدید از تجربه و تخصص برتری نس��بت 
به قبلی ها برخوردارند؟ پاسخ این سواالت با توجه به مواردی همچون 
انتصاب همزمان خواهرزاده آقای روحانی به س��ه منصب مهم در نهاد 
ریاست جمهوری یا انتصاب اکبر ترکان به بیش از 5 منصب در داخل 

نهاد و چند پست دیگر در خارج از نهاد، روشن می شود.
به گزارش مشرق، همچنین 61 جابه جایی در میان مدیران مختلف 
وزارت نفت و 52 انتصاب جدید در وزارت بهداشت، 38 جابه جایی در 
سطح مدیران وزارت اقتصاد، 29 عزل و نصب در وزارت صنایع و بالغ 
بر 20 تغییر مدیران در سازمان  میراث فرهنگی و گردشگری صورت 

گرفته است.
در همین حال خبرگزاری تس��نیم از دس��ت کم 460 برکناری و 
انتصاب جدید در س��طوح مختلف مدیران دس��تگاه های مختلف خبر 
داد. این در حالی است که هر یک از مدیران جدید معموالً خود دهها 

مدیر رده پایین تر را تغییر می دهند.
هنوز 3 ماه از س��خنان رئیس جمهور در جمع خبرنگاران رسانه ها 
نگذشته که در پاسخ به اعتراض یک خبرنگار درباره برکناری مدیران 

قبلی گفت من با کلید آمده ام و نه داس.
بعدها مدیر مس��ئول کیهان در این باره به طنز نوشت ظاهرا کلید 

مورد نظر رئیس جمهور سوئیچ بولدوزر بوده است!
VOA مرخصی اجباری برای همکاران

در پ��ی تعطیل��ی س��ازمان ها و مراکز دولتی در آمری��کا، برخی از 
کارمندان تلویزیون »صدای آمریکا« که منابع مالی آن مستقیما توسط 
کاخ سفید تامین می شود نیز به ناچار به مرخصی رفته اند. در این رابطه 
»حمیده آرمیده« و »س��ارا دهقان« خبر داده اند که تا اعالم بازگشایی 
دولت، برنامه ای در صدای آمریکا نخواهند داشت و تا آن موقع به اجبار 

به مرخصی خواهند رفت!
مرخصی اجباری برخی از کارمندان صدای آمریکا در حالی اس��ت 
که س��ایت رس��می »صدای آمریکا« اعالم کرده اس��ت که این رسانه 
علی رغم تعطیلی دولت آمریکا همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد! 
ادامه فعالیت تلویزیون صدای آمریکا در حالی اس��ت که بر پایه نتایج 
یک نظرسنجی که در خصوص برخی از رسانه های پارسی زبان برون مرز 
صورت گرفته، بخش فارسی صدای آمریکا وابسته به دولت ایاالت متحده 
آمریکا با بودجه سالیانه 23 میلیون دالر تنها کمتر از پنج درصد مخاطب 
را جذب کرده اس��ت، همچنین نتایج نظرس��نجی دیگری که از سوی 
موسسه »اینترمدیا« وابسته به شورای سیاست گذاری رسانه های دولتی 
آمریکا )بی.بی.جی/BBG( در سال 2011 انجام گرفته حکایت از کاهش 
مخاطبان این رسانه دارد؛ در هر دو نظرسنجی، بینندگان بخش فارسی 

صدای آمریکا حدود پنج درصد اعالم شده است.
رادیو فردا وابس��ته به دولت ایاالت متحده آمریکا نیز با بودجه 12 
میلیون دالری، تنها یک دهم درصد مخاطبان را به خود اختصاص داده 
است )یعنی از تعداد کارکنان آن رسانه نیز کمتر(. آمارها نشان می دهد 

که این رسانه نیز در وضعیت شکننده ای قرار دارد.
بخش های بزرگی از زیرمجموعه دولت فدرال از روز سه شنبه گذشته 
تعطیل شده اند. لیست های بلندباالیی از مراکز و نهادهای تعطیل ارائه 

شده است. تحقیقات و ارائه مشاوره در مراکز درمانی، ارائه وام های مسکن، 
بخش ارائه خدمات مهاجرت، رس��یدگی به تع��داد زیادی از پرونده های 
قضای��ی، صدها موزه و پارک ملی، مراکز نظارتی، نهادهای نظارت مالی، 
ارائه خدمات صدور ویزا و گذرنامه و مراکز خدمات بازنشستگی تنها برخی 
از مواردی است که از روز سه شنبه کامال یا بخشی از آن، متوقف می شود.

سخنان صهیونیستی اوباما
یک هفته پس از گفت وگو با روحانی

باراک اوباما چند روز پس از تظاهر به نرمش و اعتمادس��ازی با 
رئی��س جمهور ایران، اتهام پراکنی علیه برنامه هس��ته ای ایران را از 

سر گرفت.
وی در مصاحبه با آسوشیتدپرس به سبک مقامات رژیم صهیونیستی 
مدعی شد: ایران یک سال یا کمی بیشتر با رسیدن به سالح اتمی فاصله 

دارد.
اوباما گفته اس��ت تخمین های اطالعاتی آمریکا درباره زمان آنچه که 
او دس��تیابی ایران به س��الح اتمی می خواند، محافظه کارانه تر از تخمین 

مقام های اسرائیلی است که این زمان را 6 ماه برآورد می کنند.
برخالف این ادعا، گزارش های 16 نهاد اطالعاتی آمریکا از سال 2007 
به بعد حاکی از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران است. به همین دلیل 
اوباما حاضر نشد درباره ادعای »تخمین های اطالعاتی« به گزارش یا مرکز 
اطالعاتی خاصی استناد کند. اما نکته مهم تر شکل و شمایل اعتمادسازی! 
دولت آمریکا و آب کردن یخ های بی اعتمادی در روابط دوجانبه است. او 
ابتدا در مالقات با نتانیاهو مدعی شد همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی 
درباره ایران روی میز است و اکنون بی هیچ متدی و صرفاً برای خوشایند 
صهیونیست ها ادعا می کند ایران یک سال تا تولید بمب اتمی فاصله دارد.
پیش از این جو بایدن معاون اوباما با تأکید بر حمایت همه جانبه اوباما 
از رژیم صهیونیستی گفته بود: هیچ یک از رؤسای جمهور آمریکا به اندازه 
اوباما به اس��رائیل خدمت نکرده است. اگر اسرائیل وجود نداشت آمریکا 

برای حمایت از منافع خود ناچار بود اسرائیل را ایجاد کند.
دو جناح کنگره آمریکا

در دشمنی با ایران اتفاق نظر دارند
»برخی کارشناسان آمریکایی معتقدند بازی پلیس خوب و پلیس بد 

در میان دولت و کنگره این کشور علیه ایران در جریان است.«
روزنامه لس آنجلس تایمز با بیان اینکه کنگره آمریکا هیچ عالقه ای به 
کاهش تحریم های ضد ایرانی ندارد نوشت: کاخ سفید در مذاکراتی که قرار 
است نیمه اکتبر در ژنو برگزار شود، باید با دو چالش مهم مواجه شود؛ زبان 
فریبنده در قبال تهران تا غنی سازی اورانیوم و دیگر فعالیت های هسته ای 
را متوقف کند و کس��ب حمایت از کنگره ای که در مورد لغو تحریم های 
ایران تردید دارد. در دوره ای که کنگره تقریباً در مورد تمام مسائل موجود  
دچار دودستگی شده، تمایل به ضربه زدن به ایران تقریباً در کپیتال هیل 
)ساختمان کنگره( امری فراگیر است که محافظه کاران تی پارتی از جمله 

سناتور تد کروز و لیبرال هایی مانند نانسی پلوسی را متحد کرده است.
لس آنجلس تایمز با بیان اینکه فقط کنگره می تواند تحریم هایی را که 
بر ایران تحمیل کرده لغو کند، افزود: اگر قانون گذاران باور داشته باشند 
که کاخ س��فید در حال اعطای امتیازات زیادی به ایران است، می توانند 

هرگونه توافقی میان دو طرف را نابود کنند.
اد رویس، رئی��س کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و 
یکی از نویس��ندگان س��خت ترین قانون تحریمی که مجلس نمایندگان 
تاکنون علیه ایران به تصویب رسانده می گوید ما اهرم های بسیاری داریم.
به گزارش لس آنجلس تایمز »اگر سنا الیحه ای را که مجلس نمایندگان 
در م��اه ج��والی با 400 رای موافق و 20 رای مخالف به تصویب رس��ید 
نهایی کند، این گام بزرگی جهت سفت و سخت تر کردن مجموع تحریم 

تجاری ایران خواهد بود.«
رویس مشخص کرد که هیچ اعتمادی به پیشنهادهای آشتی جویانی 
که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در سفر اخیر خود به نیویورک 
یا تماس تلفنی 15 دقیقه ای وی با باراک اوباما در 27 س��پتامبر ندارد. 
رویس در این باره گفت: »بهترین امید آنها این اس��ت که مس��ائل را از 

طری��ق مذاکرات کش دهند و همزمان به فعالیت های هس��ته ای خود 
ادامه دهند.«

اوباما و روحانی هر دو خواس��تار امتناع از جنگ هس��تند و انگیزه 
مصالح��ه را دارند. دیپلمات ها می گویند ی��ک توافق احتمالی به ایران 
امکان غنی سازی اورانیوم در سطوح پایین برای اهداف صلح آمیز تحت 
نظارت دقیق آژانس بین المللی انرژي اتمی، یا واردات سوخت هسته ای 

از روسیه یا دیگر کشورها را می دهد.
روزنامه آمریکایی افزود: برخی کارشناسان معتقدند رویکرد تهاجمی 
که در کپیتال هیل شکل گرفته از برخی جهات باعث ایجاد فضای پلیس 
خوب و پلیس بد میان کاخ س��فید و کنگره می ش��ود که اگر مذاکرات 
ژنو به مذاکرات بعدی بیانجامد، می تواند به اهرم بالقوه ای برای مقامات 

آمریکا تبدیل شود.
مارک دوبویتز، رئیس بنیاد دفاع از دموکراس��ی و یکی از هواداران 
سرسخت تشدید تحریم ها علیه ایران معتقد است مذاکره کنندگان آمریکا 
می توانند به ایرانیان بگویند که اگر از برنامه هسته ای خود عقب نشینی 
نکنید »آن آدم های دیوانه در هیل ممکن است کاری صورت دهند.«

لس آنجلس تایمز در عین حال افزود: اما کنگره می تواند با تصویب 
تحریم های سخت تر گامی افراطی بردارد و تندروهای ایران را به خشم 
آورد و ای��ن گش��ایش جدید دیپلماتیک را به مخاط��ره بیاندازد. برای 
مثال برخی قانون گذاران متنفذ کنگره را ترغیب می کنند که اگر ایران 
امتیازات فوری از جنبه های مختلف و نه فقط توسعه هسته ای را پیشنهاد 

نکند، کنگره تحریم های بیشتری را به تصویب برساند.
مارک استیون کرک، سناتور ایالت ایلینوی می گوید:  »تا زمانی که 
ایران به پیگیری توانمندی تسلیحات هسته ای ادامه دهد، موشک های 
بالس��تیک دوربرد بس��ازد، از تروریسم در سراسر جهان حمایت کند و 
حقوق  بش��ر را زیر پا بگذارد، س��ناتورها باید حداکثر فشار اقتصادی را 

به ایران وارد کنند تا فرصتی برای موفقیت دیپلماسی ایجاد شود.«
کنگ��ره نیز اهرم تحریم های اتحادی��ه اروپا علیه ایران را در اختیار 
دارد. تهران مایل اس��ت که بار دیگر به سیستم جهانی معامالت مالی 
)س��وئیفت( بپیوندد تا بار دیگر جریان انتقال پول این کشور به سطح 

جهان آغاز شود.
لس آنجلس تایمز با اش��اره به اینکه حتی اگر ایران اجازه بازگشت 
سیس��تم جهانی معامالت مالی )س��وئیفت( را بیابد، شرکت های مالی 
ممکن اس��ت تا زمان کسب موافقت آمریکا، در معامله با ایران محتاط 
باش��ند افزود: تحریم های به اصطالح ثانویه ای که از س��وی کنگره به 
تصویب رسیده، شرکت های خارجی را که با ایران همکاری می کنند از 

مبادله تجاری با شرکت های آمریکایی منع می کند.
برخی کارشناس��ان می گویند مکانیزم سیاست آمریکا باعث می شود 
افزایش تحریم ها برای کنگره آسان و لغو آنها دشوار باشد. قانون گذارانی 
که به کاهش تحریم های اعمال ش��ده بر یک دشمن دیرین رای داده اند 
ممکن است چندی بعد به دلیل ضعف در دفاع ملی مورد حمله قرار بگیرند.

حرف هاشمی 
به آیت اهلل خمینی نمی چسبد

عناصر اپوزیس��یون معتقدند هاش��می با تحری��ف نظرات حضرت 
امام خمینی)ره( نقش یک سنگرشکن را ایفا می کند!

رادیو فردا در میزگردی به بررسی این سوال پرداخت که آیا آیت اهلل 
خمینی آن گونه که هاشمی رفسنجانی می گوید قائل به حذف شعار مرگ 
بر آمریکا بوده و آیا واقعا هاش��می چنین چیزی را از آیت اهلل خمینی 
شنیده؟ حسن شریعتمداری از اعضای گروهک حزب خلق مسلمان و از 
مرتبطین با النه جاسوسی سابق آمریکا در پاسخ گفت؛ به نظر نمی آید 
که آقای خمینی این رویه ای که هاش��می رفسنجانی امروز می خواهد 
به او نس��بت بدهد را واقعا در آن دوران نمایندگی می کرده اس��ت. او 
تندتر از همه جناح ها درباره آمریکا سخن می گفت و از آنها جلوتر بود.

او ادامه داد: اما امروز هاش��می رفس��نجانی برای حذف شعار مرگ 
بر آمریکا کمک می کند. با این وجود احس��اس او این اس��ت که وی به 

تنهایی جرأت چنین کار اساسی را ندارد.
همچنین مهدوی آزاد از روزنامه نگاران فراری به رادیو فردا گفت که 
هاشمی نقش سنگرشکن و صف شکن را ایفا می کند. هم مواضع اخیر 
هاش��می در مورد س��وریه، هم حرف  های او در مورد آزادی شبکه های 
اجتماعی مثل »فیس بوک«، هم در مورد اینکه ما کاسه داغ تر از آش 
نیستیم به نسبت اسرائیل و هم حرف های او درباره رابطه با آمریکا در 

واقع در همین راستاست.

گفت: در خبرها آمده است دولت اعتدال فقط طی 2 ماهی که از 
روی کارآمدنش می گذرد 460 عزل و نصب انجام داده است!

گفتم: وزرای آقای روحانی برخالف نظر ایشان عمل می کنند 
و با این کارش�ان ضربه سختی به فرهنگ و ادبیات کشور وارد 

کرده اند.
گفت:این عزل و نصب ها چه ربطی به فرهنگ و ادبیات کشور دارد؟!
گفت�م: مرد حس�ابی! مگر ای�ن ضرب المثل مع�روف را در 
ادبیات فارس�ی نشنیده ای که می گوید »جوجه ها را آخر پائیز 

می شمارند«.
گفت: خب! که چی؟!

گفت�م: با این حس�اب، در همین اول پائی�ز جوجه ای باقی 
نمی گذارند که آخر پائیز قابل شمردن باشد.

گفت: چه عرض کنم؟!
گفتم: ظهر شده بود. مرد از راه رسید و به همسرش گفت؛ 
غ�ذا را بیاور. همس�رش قابلمه غذا را س�ر س�فره آورد. مرد 
می خورد و ُغر می زد. همس�رش پرس�ید؛ غذا اشکالی داره؟ و 
مرد گفت؛ نه! غذا خوبه ولی نفرات زیاده! همسرش گفت؛ فقط 
تو هستی و من و قابلمه غذا و مرد گفت؛ بهتر آن بود که فقط 

من باشم و قابلمه!


