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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز 1- برخی از نظریه پردازان سیاس�ی از »مذاکره« با عنوان »بازی میان 

کف و سقف« یاد می کنند و توضیح می دهند که در جریان مذاکره هر یک 
از طرفین تالش می کنند »سقف« مطالبات خود را تا آنجا که ممکن است 
باالتر ببرند و در همان حال، خواس�ته های حریف را به »کف« برسانند به 
گونه ای که مرحله بعد از »کف«، زمین گیر ش�دن طرف مقابل را به دنبال 
داشته باشد. این تعریف از »مذاکره« ترجمان دیگری از همان تعبیر معروف 
»معامله« یا »بده بس�تان« اس�ت چرا که در انجام یک معامله، هر یک از 
طرفی�ن می کوش�ند ارزش آنچه می دهند یا قرار اس�ت بدهند را باالتر و 
بهای آنچه می س�تانند را پائین تر نشان بدهند. اگر این تعریف از مذاکره 
قابل قبول باشد که هست و مذاکره چیزی غیر از بازی میان کف و سقف 
و معامله و بده بستان نیست، می توان و باید نگران بود که چرا در آستانه 
مذاکرات پیش روی ایران و گروه کشورهای 1+5 و قبل از شروع مذاکرات 
به جای آمادگی برای مقابله جدی با امتیازات مورد ادعای حریف که تمامی 
آنها - بدون اس�تثناء - غیرقانونی و باج خواهانه اس�ت، بخشی از فعالیت  

هسته ای قانونی خود را تا سطح نزدیک به توقف پائین آورده ایم!
توضی�ح آن ک�ه یکی از پیش�نهادهای حریف در مذاک�رات ژنو 2 که 
ب�ه گفته مش�ترک جان کری وزیر ام�ور خارجه و خانم »وندی ش�رمن« 
مذاکره کننده ارشد آمریکا می تواند، تضعیف و نهایتا توقف برنامه هسته ای 
جمهوری اسالمی ایران را در پی داشته باشد، پیشنهاد محدود کردن 
تعداد سانتریفیوژهای فعال در نطنز، توقف تولید اورانیوم 20 درصد 
غنی شده و خودداری از نصب و به کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته 
بود. این خواس�ته ها که همراه با چند خواس�ته غیرقانونی دیگر در 
مذاکرات ژنو به ایران پیش�نهاد ش�ده بود با مخالفت تیم هس�ته ای 
کشورمان - که قابل تقدیر است - روبرو شده و به همین علت، مذاکرات 

ژنو 2 بدون دسترسی به توافق، پایان یافته بود.
اما چند روز بعد از پایان مذاکرات ژنو و یک هفته قبل از آغاز دور بعدی 
مذاکرات - 29 و 30 آبان/ 20 و 21 نوامبر در ژنو - آقای یوکیا آمانو دبیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران می آید و یک روز پس از بازگشت 
در گزارش فصلی آژانس از توافق »پربار«! با مسئوالن هسته ای کشورمان 
خبر می دهد. پرداختن به جزئیات بیشتر گزارش فصلی آژانس را به زمان 
دیگری موکول می کنیم و در محدوده این نوش�ته محدود تنها به بخشی 
از گزارش یاد ش�ده بسنده می کنیم که در آن آقای آمانو تصریح می کند 
»ایران از 3 ماه قبل توس�عه فعالیت  هسته ای خود را متوقف کرده است« 
و خبر می دهد »از 3 ماه قبل تاکنون هیچ قطعه اصلی جدیدی در رآکتور 
اراک نصب و افزوده نشده و میزان ذخایر اورانیوم با غنای 20 درصد نیز در 
طول 3 ماه گذشته فقط 5 درصد افزایش داشته است« و می افزاید »ایران از 
 IR2m 3 ماه قبل تاکنون از نصب و به کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته

نیز خودداری ورزیده است«.
حاال یک بار دیگر این بخش از گزارش فصلی آژانس را مرور کنید! چه 
می بینید؟! آیا فعالیت های هسته ای متوقف شده و یا به شدت کاهش یافته ای 
که آقای آمانو در گزارش خود به آن اش�اره می کند، بخش قابل توجه و با 
اهمیتی از همان خواسته های غیرقانونی و باج خواهانه ای نیست که گروه 
1+5 در مذاکرات ژنو2 به ایران پیشنهاد کرده و با مخالفت جدی تیم محترم 
مذاکره کننده کشورمان روبرو شده و در نتیجه، مذاکرات مورد اشاره بدون 
توافق به پایان رسیده بود؟! اگر چنین است - که هست - ادامه مذاکرات 
برای چیس�ت؟! و در حالی که قبل از ش�روع مذاکرات ژنو3، دس�ت تیم 
مذاکره کننده کشورمان را از برگ های برنده ای که الزمه حضور در مذاکره 
اس�ت خالی کرده ایم، این عزیزان را برای مذاکره و چانه زنی درباره کدام 

بخش از مسائل باقیمانده به ژنو می فرستیم؟!
2- حریف در جریان مذاکرات ژنو 2،  از توقف تولید اورانیوم 20 درصد 
غنی شده، کاهش تعداد سانتریفیوژهای فعال در نطنز، خودداری از نصب 
سانتریفیوژهای پیشرفته IR2m، توقف فعالیت راکتور آب سنگین اراک 
و پیش�گیری از نص�ب قطعات اصل�ی آن و... به عنوان ب�ا اهمیت ترین و 
ضروری ترین امتیازات مورد درخواست خود از ایران یاد می کرد ولی اکنون 
که آمانو در گزارش رسمی آژانس به دریافت این امتیازات از ایران تصریح 
می کن�د، حریف نه فقط در قبال این همه امتیاز برجس�ته و با اهمیت که 
مفت و مجانی از ایران به چنگ آورده اس�ت کمترین ابراز تشکری نکرده 
است! بلکه به روال »بازی کف و سقف« بر میزان امتیازات باج خواهانه خود 

نیز افزوده و رجز ناخشنودی هم می خواند!
خ�دای مهربان ب�ر درجات امام راحل ما)ره( بیفزای�د که با نگرانی به 
مسئوالن هش�دار می داد و درباره هدف نهایی دشمنان می فرمود »غرب 
و ش�رق تا ش�ما را از هویت اسالمیتان- به خیال خام خود- بیرون نبرند، 
آرام نخواهند نشس�ت. نه از ارتباط با متجاوزان خش�نود ش�وید و نه از 
قطع ارتباط با آنان رنجور. همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان 
خیره ش�وید و آنان را آرام نگذارید که اگر آرام گذارید، لحظه ای آرامتان 
نمی گذارند« حضرت امام)ره(  بالفاصله بعد از این هشدار و در همین پیام 
تأکی�د می فرماین�د که »البته ما  از زحم�ات وزارت امور خارجه قدردانی 
می کنیم« و این دقیقاً همان هش�دار اخیر حضرت آقا اس�ت که در دیدار 
12 آبان دانش آموزان و دانشجویان بعد از اعالم این نکته که »به مذاکرات 
جاری خوشبین نیستم« از تیم مذاکره کننده کشورمان با عنوان »فرزندان 
انقالب و مأموران جمهوری اسالمی که با تالش فراوان در حال انجام دادن 
مأموریت سخت خود می باشند« یاد کرده و در همان حال تأکید می فرمایند 
»توصیه من به مس�ئوالن عرصه دیپلماسی و مذاکره این است که مراقب 
باش�ید، لبخند فریب گرانه دش�من، شما را دچار اش�تباه و خطا نکند« و 
اکنون این سؤال به گونه ای جدی از مسئوالن محترم عرصه دیپلماسی و 
مذاکره کننده ایران اس�المی در میان است که آیا متوقف کردن بخشی از 
فعالیت هسته ای کشورمان، آنهم فعالیت های مورد درخواست باج خواهانه 
حری�ف در مذاک�رات ژنو 2 نش�انه به اش�تباه افتادن و فری�ب خوردن از 

لبخندهای مزورانه دشمن نیست؟!
3- پیش از این درباره ترفند فریبکارانه »پلیس بد و پلیس خوب« که 
از سوی آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی در نقش های به ظاهر 
متفاوت و در واقع با یک هدف واحد و از قبل تعریف شده به صحنه آمده 
است توضیحات مستندی داشته ایم و در این مختصر، فقط این پرسش را با 
مسئوالن محترم دیپلماسی کشورمان در میان می گذاریم؛ آیا بر این باورید 
که آمریکا برای جلب نظر ایران اسالمی، پیوندهای ارگانیک خود با اسرائیل 
را نادیده گرفته و وا می نهد؟! بدیهی است پاسخ مثبت به این پرسش تنها 
می تواند برخاس�ته از ساده اندیشی باشد! بنابراین برخی- تاکید می شود 
برخ�ی- از آقایان چرا و ب�ا کدام توضیح منطقی، مخالفت های آمیخته به 
لحن عصبانی رژیم صهیونیس�تی با توافق میان ایران و 1+5 را »واقعی«! 
تلقی می کنند؟! و توجه ندارند که این ترفند برای کسب امتیاز بیشتر در 
مذاکرات پیش روی است؟ همین دو روز قبل  سخنگوی کاخ سفید اعالم 
کرد »اختالف آمریکا و اس�رائیل درباره برنامه هس�ته ای ایران تاکتیکی 
اس�ت« و نتانیاهو در جمع اعضای کابینه رژیم صهیونیس�تی تاکید کرد 
»مخالفت ما برای آن اس�ت که دوس�تانمان را متقاع�د کنیم تا به توافق 
بهتری با ایران دست پیدا کنند«! و افزود »این خواسته، شدنی است زیرا 

ایران تحت فشار قرار دارد«! 
ش�ما عزیزان در پرواز بازگش�ت از س�فر نیویورک بودی�د که وزارت 
خارج�ه آمریکا با ص�دور یک بیانیه رس�می اعالم کرد »دس�ت به هیچ 
اقدامی نمی زند که برای اس�رائیل نگران کننده باش�د«! »س�وزان رایس« 
مش�اور امنیت ملی آمریکا تصریح می کند که »فرانس�ه کامال با ما موافق 
است« و نشریه صهیونیستی تایمز اسرائیل اطمینان می دهد که »اختالف 
میان آمریکا و اسرائیل بر سر توافق با ایران ماهیت تاکتیکی دارد« و ... آیا 
هنوز هم تصور می فرمائید که آمریکا به خاطر جلب رضایت ایران اسالمی 

با رژیم صهیونیستی و فرانسه اختالف پیدا کرده است؟!
4- و باالخره امتیازاتی که اخیرا با توقف بخش قابل توجهی از فعالیت 
هسته ای کشورمان به حریف داده ایم و در گزارش آمانو به آن تصریح شده 
است، فقط با واژه »باج دادن« قابل توضیح است و این نگرانی جدی را دامن 
می زند که تیم محترم مذاکره کننده کشورمان بی آن که بخواهند یا متوجه 
باشند در این اقدام خسارت آفرین و غیرقابل توجیه از وسوسه های شیطانی 
اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 که در پوشش مشاوره به آنان ارائه 
ش�ده است، تاثیر پذیرفته باشند. جماعت فتنه گر یک بار در فتنه 88 با 
دس�ت زدن به وطن فروشی و خیانت آشکار در پی تسلیم میهن اسالمی 
به بیگانگان بودند که از ملت بزرگوار ایران تودهنی سختی خوردند، از این 
روی هرگز دور از انتظار نیست که با نفوذ در نقاط پیرامونی دولت محترم 

اندیشه خیانت دیگری را در سر داشته باشند.

الفقرار این نبودکه...!

حسین شریعتمداری

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن درنظر دارد ششدانگ، عرصه و اعیان یک قطعه زمین فاقد سند مالکیت ثبتی با وضعیت موجود و به صورت قرارداد 
)مبایعه نامه عادی( به مشخصات مندرج در جدول ذیل:

نوبت اولآگهی مزایده الف-ب-92-575
شرکت آب منطقه ای گیالن

بر مبنای باالترین قیمت پیشنهادی مطابق با شرایط مندرج در اسناد مزایده و از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند.

سپرده شرکت در مزایده:
پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را بشرح ذیل تهیه و ضمیمه پیشنهاد، 

به شرکت تسلیم نماید.
ارائه سپرده شرکت در مزایده می بایست به یکی از طرق زیر صورت پذیرد:

الف: ارایه فیش واریزی به ش��ماره حس��اب جاری سیبا 2175084406002 نزد بانک 
ملی شعبه گیل رشت- کد3716
ب: ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی

در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی حداقل مدت اعتبار از زمان برگزاری مزایده می بایست 
به مدت سه ماه باشد.

** هزینه کارشناسی و هزینه آگهی روزنامه برعهده برنده مزایده خواهد بود.
تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 1392/8/27 لغایت 1392/9/4

محل فروش اس�ناد: رشت- بلوار امام خمینی ش��رکت سهامی آب منطقه ای گیالن- 
ساختمان مالی و پشتیبانی- دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی

زم�ان بازدید: متقاضی��ان می توانند از تاریخ 92/8/27 لغای��ت 92/9/4 همه روزه به 
اس��تثناء روزهای جمعه و پنجشنبه و تعطیالت رس��می در ساعات اداری با هماهنگی 

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی نسبت به بازدید اقدام نمایند.
پای�ان مهل�ت تحویل پاکات پیش�نهاد قیمت: س��اعت 10 روز چهارش��نبه مورخ 
92/9/13 در محل دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن با اخذ رسید.

تاریخ بازگش�ایی پاکات: س��اعت 11 همان روز چهارشنبه مورخ 92/9/13 در محل 
دفتر معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

فروش اس�ناد مزایده: اس��ناد مزایده در قب��ال ارائه فیش واریز 150/000ریالی به ش��ماره 
حساب 2195084417000 سپهر بانک صادرات شعبه آب منطقه ای گیالن تحویل می گردد.

توضیحات:
الف( ش��رکت س��هامی آب منطقه ای گیالن در قبول یا رد هر یک یا تمامی پیشنهادها 

با ذکر دالیل آن مختار است.
ب( به پیشنهاد قیمتهای پائین تر از قیمت پایه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پ( به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، 
چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهدشد.

ت( رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی می باشد.
ث( به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت 

مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ج( ش��رکت کنندگان باید به س��ن قانونی انجام معامله رسیده و منع قانونی برای انجام 

معامله نداشته باشند.
چ( کلیه پاکات حاوی پیشنهاد متقاضیان خرید ملک مزبور می بایست در پاکت دربسته 
و الک و مهر ش��ده تحویل دبیرخانه حراست و امور محرمانه گردیده و رسید اخذ شود 
و بازگش��ایی پاکات پیش��نهادی در دفتر معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سهامی آب 
منطقه ای گیالن به نش��انی: رش��ت- بلوار امام خمینی- ش��رکت سهامی آب منطقه ای 
گیالن خواهد بود لذا متقاضیان می توانند در موعد یاد ش��ده در جلس��ه مذکور شرکت 
نمایند، بدیهی است عدم حضور متقاضی در جلسه یاد شده تحت هر شرایطی و به هر 

دلیل اعم از موجه یا غیر موجه مانع انجام مزایده نخواهد شد.
ح( سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

شرکتهای حقوقی می بایست موارد زیر ارایه نمایند:
1- آگهی ثبت شرکت، اساسنامه و آخرین تغییرات منتشره در روزنامه رسمی.

2- کدملی مدیرعامل، کدپستی شرکت
3- کد شناسه ملی شرکت، کد اقتصادی، شماره تلفن و دورنگار شرکت.

4- مشخص کردن صاحبان امضای مجاز شرکت.
5- ضمنا کلیه اسناد مزایده می بایست ممهور به مهر و امضای صاحبان امضای مجاز 

شرکت باشد.
 WWW.GLRW.IR  :آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
WWW.WRM.IR                     :آدرس اینترنتی مدیریت منابع آب ایران
  iets.mporg.ir                            :آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی

مساحت موضوعردیف
)مترمربع(

قیمت پایه کارشناسی 
هر مترمربع به ریال

قیمت پایه
 کارشناسی کل/ به ریال

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده/ به ریال

زمین اداره آبیاری لنگرود واقع در لنگرود- بلوار شهید 1
حسن دهگان- کمربندی جدیداالحداث

11414/962،500،00028،537،400،0001،426،870،000

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

* درود خ��دا بر پاک باختگانی ک��ه در کربال امان نامه جان و نان را نپذیرفتند و 
امان آرمان اسالم و ایمان را طلبیدند. یادمان باشد ابن زیاد از آن مجلس عزایی 

که دغدغه مبارزه با آمریکا نباشد نگرانی ندارد!
0912---0433

* یاران امام حسین)ع( در روز عاشورا تبلور اطاعت از والیت و اسوه مقاومت در 
مقابل خط انحراف بودند. امیدواریم که امروز هم همه بتوانیم عاش��ورایی عمل 

کنیم و به دشمنان باج ندهیم.
0919---3735

* با توجه به بیانیه مش��ترک مس��ئولین کش��ور با آژانس هسته ای سوالی برایم 
پیش آمده است: چرا فقط ایران باید اقدامات یک طرفه انجام بدهد. پس اقدامات 

متقابل آژانس چه می شود؟
0913---2826
* تحریم ها وقتی لغو و آب زمانی آزاد شد که سر حسین)ع( و یارانش، مظلومانه 
بر نیزه ها، خیمه ها غارت، زنها بی معجر و حتی کودکان به بند کش��یده شدند و 

همه این فجایع از جاه طلبی و حرام خواری و بی بصیرتی عده ای بود.
اردستانی
* دشمنان در اظهارنظر علیه کشور ما شمشیر را از رو بسته اند و خیلی راحت خط 
و نشان می کشند ولی دیپلمات های ما حرف را داخل دهان خود می چرخانند تا 

مبادا آمریکایی ها ناراحت بشوند با این شیوه کار پیش نخواهد رفت.
0914---5013

* در مقاطع مختلف این کالم امام خامنه ای را فراموش نکنیم که فرمودند اگر 
کسانی برای حفظ جانشان یا شغل و پول و مقامشان و یا محبت نزدیکانشان راه 
خدا را ترک کنند و آنجا که باید حق بگویند نگویند، آن وقت حسین بن علی ها 

به مسلخ کربال کشیده خواهند شد.
0912---6949

* طب��ق مبنا و منطقی ک��ه روزنامه های زنجیره ای تبلی��غ می کنند به رجوی 
تروریست هم نمی شود منافق و غیرخودی گفت بنویسید اسالم و انقالب تعریف 

خودش را دارد.
0911---5240
* مسجدالرضا)ع( در خیابان دیباجی شمالی نرسیده به بزرگراه صدر منطقه یک 
که توس��ط ش��هردار تهران جناب آقای قالیباف در چندین سال قبل کلنگ زده 
ش��ده و 70 درصد  این پروژه  با مس��اعدت شهرداری تکمیل گردیده اما به علت 
عدم تامین مالی این پروژه توسط شهرداری مدت مدیدی نیمه تمام باقی مانده 
و قابل اس��تفاده نمی باش��د در صورتی که قرار بود این پروژه قبل از انتخابات به 
پایان برس��د از ش��هرداری تهران تقاضا می کنیم همچنان که تابحال به تاسیس 

مکانهای مذهبی و مساجد همت گماشته اند این پروژه را نیز به پایان برساند.
اهالی محل
* این همه مسئولین در رسانه ها از اعطای وام برای بازسازی بافت های فرسوده 
س��خن گفتند. ما نیز برای حل مش��کل اقدام به دریافت وام نمودیم اما پس از 
اتمام کار بانک تجارت شعبه آزادگان اعالم کرد باید وام دریافتی را یکجا بازپس 
دهید و از قسط بندی خبری نیست! از دولت درخواست می شود جلوی این گونه 

احجاف ها را بگیرد.
اسفندیاری
* یکی از انتقادهای دولت دکتر روحانی نسبت به دولت قبل عدم اجرای برخی 
مصوبات مجلس اس��ت. متأس��فانه همین انتقاد به دولت دکتر روحانی نیز وارد 
اس��ت چرا که از اجرای مصوبه مجلس در مورد قانون مش��اغل سخت و زیان آور 

طفره می رود در حالی که این مصوبه ابالغ هم شده است؟!
منصوری- اراک
* ما س��اکنین پشت شهرداری پاکدش��ت کوچه های نیستان امکان استفاده از 
خدمات اینترنت را نداریم. مس��ئولین ش��رکت مخابرات پاسخ بدهند دلیل آن 

چیست؟
0919---7642

* دیده شده در بعضی از دستگاههای دولتی وقتی بودجه اختصاصی اضافه می آید 
برای اینکه به خزانه برنگردد و تأثیر در کاهش بودجه سال بعد آن دستگاه نگذارد 
آن را هزینه کارهای حاشیه ای مثل همایش های غیرضرور می کنند. در صورتی 

که اگر دلسوزی در کار باشد باید جلوی این نوع اسراف کاری ها گرفته شود.
0919---8858

* از مسئولین بهشت زهرا)س( درخواست می شود برای متکدیانی که با سماجت 
مزاحم افراد عزادار می شوند، فکری بکنند.

شفیعی
* مسئولین آموزش و پرورش از یک طرف مدعی هستند زمان آموزش از شنبه 
تا چهارش��نبه هر هفته زمان کمی اس��ت از آن طرف حاضر نیس��تند به خاطر 
وجهی که برای برنامه های فوق العاده روزهای پنجشنبه از اولیاء دریافت می کنند 

از برنامه های فوق العاده این روز چشم پوشی کنند.
0913---0650
* حق این بود که مسابقات پرشور بین المللی کشتی پهلوانی در خرم آباد گسترده تر 
پوش��ش خبری داده می شد ولی متأسفانه مطبوعات و رسانه ها بیشتر مسابقات 

ورزشی وارداتی مثل فوتبال را پوشش می دهند.
0913---2490
* با بس��ته شدن پرونده مسکن مهر قیمت مسکن با شتاب فزاینده ای رو به رو 

خواهد شد و شایسته است مسئولین امر تدبیری نمایند.
همدانی
* یک پرونده قضایی در مجتمع دادس��رای کارکنان دولت داشتیم در سال 89 
کیفرخواس��ت و در س��ال 91 در مجتمع امام خمینی رأی آن صادر شده است. 
پرونده در مورد یکی از قضات منفصل از خدمت است ولی متاسفانه این پرونده 
ب��ا اعت��راض او به دیوان رفته و هنوز در مورد آن پس از یک س��ال و اندی هیچ 

رأیی صادر نشده است.
0911---7446

استاندار تهران خبر داد
تذکر دفتر رهبر انقالب

برای پیشگیری از زمین خواری در شمال تهران
دفتر مقام معظم رهبری درباره زمین خواری در ش�مال تهران 

به استانداری تهران تذکر داد.
حس��ین هاش��می در گفت وگو با فارس ضمن تایید تذکر دفتر مقام 
معظم رهبری درباره زمین خواری در ش��مال تهران اظهار داشت: از دفتر 
ایشان درباره موضوعات مختلف متذکر می شوند و در گذشته نیز تذکراتی 

درباره موضوعات مختلف داده بودند.
وی ادام��ه داد: طبیعتا هر کجا که احس��اس کنند مقداری به منابع 
طبیعی تجاوز ش��ده اس��ت، از دفتر ایش��ان تذکر می آید و مطمئنا مورد 

اقدام و پیگیری استانداری تهران قرار می گیرد.

وزیر دفاع آمریکا طی یک سخنرانی در واشنگتن ضمن حمایت 
از رویکرد دیپلماتیک در قبال برنامه هسته ای ایران اعالم کرد که 
واشنگتن در یک جنگ غیررسمی با ایران بوده است و رفع مسائل 

سیاسی در مذاکرات به زمان نیاز دارد.
»چاک هیگل« روز شنبه طی یک سخنرانی در واشنگتن ضمن حمایت 
از رویکرد دیپلماتیک در قبال برنامه هسته ای ایران اعالم کرد: اگر ما بتوانیم 
در راستای برخی از منافع مشترک حرکت کنیم و به بخش های مهمتری 
برسیم و راه حل بالقوه ای برای یک مشکل پیدا کنیم، هوشمندانه تر نیست 

که چنین کاری بکنیم؟ تعامل تسلیم شدن نیست، دلجویی نیست.
ب��ه گ��زارش فارس، هیگل در ادامه حمالت لفظ��ی به دولت »باراک 
اوباما« رئیس جمهور آمریکا به دلیل عدم توافق بین ایران و 1+5 )آمریکا، 
انگلیس، فرانسه، روسیه، چین به عالوه آلمان( در نشست اخیر »ژنو« را 
مورد انتقاد قرار داد و گفت: واش��نگتن از زمان پیروزی انقالب اس��المی 
ایران در یک نوع جنگ غیررس��می با ایران بوده اس��ت و رفع موضوعات 

سیاسی در مذاکرات به زمان احتیاج دارد.

هیگل: آمریکا همواره با ایران
 در یک جنگ غیررسمی بوده است

رسانه های خارجی و عمدتا 
غرب�ی در آس�تانه دور جدید 
مذاکرات هس�ته ای کشورمان 
ب�ا گ�روه 1+5 ک�ه قرار اس�ت 
چهارش�نبه و پنج شنبه هفته 
جاری در ژنو از سر گرفته شود 
بسترس�ازی رس�انه ای خود را 

آغاز کرده اند.
ی��ی  یکا مر آ م��ه  نا ز و ر
واشنگتن پس��ت در همی��ن رابطه 
ب��ه قل��م »کنت پ��والک« یکی از 
اعضای اندیشکده  بروکینگز، نوشت: 
م��ا هنوز راه طوالنی ت��ا توافقنامه 
رس��می بین المللی ب��رای محدود 
کردن برنامه هسته ای ایران داریم 
اما خطوط برجس��ته ی��ک توافق، 
که هم ش��امل توافق موقت و هم 
توافق نهایی می شود، به آرامی در 
کنار یکدیگر جمع می شود. توافق 
هسته ای با ایران لزوما نباید بدون 

نقص باشد.
براساس گزارش واشنگتن پست 
س��ه جایگزی��ن احتمال��ی ب��رای 
توافقی ک��ه هم اکنون  پذیرفت��ن 
بی��ن ای��ران و 1+5 در حال بحث 
اس��ت، وجود دارد که هر سه این 
بدتری  گزینه ه��ای  جایگزین ه��ا 

هستند.
ب��ه زعم ای��ن گ��زارش، اولین 
جایگزین ش��امل یک توافق بهتر، 
حتی یک توافق کامل و بدون عیب 
و نقص است که در آن ایران تمامی 
برنامه هسته ای خود را کنار بگذارد.

آنهای��ی ک��ه از ای��ن رویکرد 
همچ��ون  می کنن��د،  حمای��ت 
نخس��ت وزیر  نتانیاهو«  »بنیامین 
رژیم صهیونیستی، فرض می کنند 
که اگر جهان پیشنهاد کنونی ایران 
را رد کند، ما می توانیم بیش از حد 
به ایران فش��ار آوریم و ایران با هر 
آنچه ما می خواهیم موافقت می کند. 
اما این تا ح��د زیادی غیرمحتمل 
است. ایران بیش از یک دهه است 
که اصرار دارد برنامه هسته ای خود 

را به طور کامل کنار نمی گذارد.
گ��زارش  در  دوم  جایگزی��ن 
از: ترک  واشنگتن پست عبارتست 
هرگونه توافق با ایران. این مسئله 
ش��امل حفظ نیروهای نظامی در 

ژنو 3 در نگاه رسانه های خارجی
ایران از برنامه هسته ای خود عقب نمی نشیند

خلیج)ف��ارس( می ش��ود ت��ا مانع 
از هرگون��ه اق��دام نظام��ی ایران 
شود، ش��امل حفظ تحریم ها برای 
منزوی کردن ایران و اس��تفاده از 
عملیات های س��ایبری و مخفیانه 
علی��ه ای��ران می ش��ود. ای��ن یک 
سیاستی است که اکثرا در واشنگتن 

برای بررسی آن تمایل دارند.
جایگزین سوم و نهایی، جنگ 
ب��ا ایران برای تخریب تأسیس��ات 
هس��ته ای این کش��ور یا سرنگون 
ک��ردن نظ��ام ایران یا ه��ر دو این 
موارد است. این جایگزین ها از نظر 
استراتژیکی مشکل زا است و از نظر 
سیاسی ناخوش��ایند و حتی شاید 

غیرممکن باشد.
در پایان این گزارش آمده است: 
اکثر ش��واهد موجود حاکی از آن 
است که یک اقدام نظامی محدود 
برای تخریب برنامه هسته ای ایران 
بعید است که محدود بماند. ایران 
احتماال بازسازی خواهد شد و انتقام 
می گی��رد و ما در یک جنگی فراتر 
و طوالنی تر از آنچ��ه که به دنبال 
آن بودیم داخل می ش��ویم. تصور 
اینکه آمریکا آم��اده یک درگیری 
پرهزینه و خطرناک تر با ایران شود، 

دشوار است.
همچنین فرید زکریا کارشناس 
سیاسی و مجری شبکه  تلویزیونی 
سی ان ان در مقاله ای در هفته نامه 
آمریکای��ی »تایم« با عنوان »فقط 
ته��ران را مقصر ندانیم« نوش��ت: 
بس��یاری تصور می کردند ایران در 
مذاکرات مانع تراش��ی خواهد کرد 
اما حاال معلوم شده است که موانع 

از سمت دیگر می آیند.
تایم می نویس��د: در حالی که 
ممکن اس��ت فرانس��ه ب��ه اهداف 
خود برسد، دیگر مخالفان متقاعد 
نمی شوند، نتانیاهو خواستار برچیده 
شدن برنامه غنی س��ازی ایران به 
طور کامل است اما این برای ایران 
یک خط قرمز محس��وب می شود. 
البته خیلی مشخص نیست که آیا 
نتانیاهو در حال چانه  زنی اس��ت یا 
اینکه واقعا هر گونه معامله ای را که 
به ایران اجازه می دهد غنی سازی را 

ادامه دهد، رد می کند.

براساس این گزارش، عربستان 
س��عودی نی��ز هیچ معامل��ه ای را 

نمی پذیرد.
نش��ریه فارین پالیسی نیز در 
گزارش��ی درب��اره مذاک��رات آتی 
هسته ای کش��ورمان با گروه 5+1 
نوش��ت: دیپلمات ها در این هفته 
بخوب��ی می توانند به ی��ک توافق 
هس��ته ای با ایران دست یابند اما 
برای پیشرفت بیشتر، کنگره آمریکا 
و نی��ز اتحادی��ه اروپا بای��د با لغو 

مرحله ای تحریم ها موافقت کنند.
در پایان مقاله فارین پالیس��ی 
آمده است: باراک اوباما از رویاهای 
سیاست خارجی یک به یک دست 
کش��یده است. سیاس��ت »احترام 
متقابل« او در مورد خاورمیانه منجر 
به ارتقای وجهه آمریکا نزد مردم و 
رژیم های منطقه نش��ده؛ سیاست 
»راه اندازی دوباره« روابط با روسیه 
با به ق��درت بازگش��تن والدیمیر 
پوتین شکس��ت خورده و س��وریه 
نیز به یک جهنم تبدیل شده است 
ام��ا در مورد ایران ک��ه پیامدهای 
شکست بس��یار ناگوار خواهد بود، 
سیر حوادث موجب تائید سیاست 
تعامل صبورانه آمریکا شده است. 
او اکنون ش��ریکی )در ایران( دارد 
که ممکن اس��ت بتوان��د با آن کار 
کند و با یک ایرانی رو به رو اس��ت 
که خواستار کاهش تحریم ها است. 
مسیر حل موضوع - هر چند مملو 
از موانع - اما باز اس��ت. راه حل این 
مس��اله اگر به آن دست یافته شود 
یک پیروزی برای اوباما خواهد بود و 
خدا می داند که او به چنین پیروزی 

نیاز دارد.
نش��ریه اکونومیس��ت نی��ز در 

ش��ماره روز ش��نبه خود با اشاره 
به دور ت��ازه مذاکرات هس��ته ای 
می��ان ایران و گ��روه 1+5 که قرار 
اس��ت اواخ��ر هفته در ش��هر ژنو 
سوئیس برگزار شود، و تالش های 
نخس��ت وزیر  نتانیاهو«  »بنیامین 
رژیم صهیونیستی برای بازداشتن 
آمریکا از توافق هس��ته ای با ایران، 
نوشت: دس��تکم در موضوع ایران 
اف��کار عمومی آمریکا ب��ا نتانیاهو 

همراه نیست.
اکونومیست با اشاره به دموکرات 
بودن مجلس سنای آمریکا، نوشته 
است سران سنا در بحث مذاکرات 
هس��ته ای ایران به دنبال افزایش 
تحریم ها هس��تند تا آمریکا دست 
پرتری در مذاکرات داش��ته باشد، 
اما در عین ح��ال نمی خواهند در 
برابر رئیس جمهور هم حزب خود 
که مخالف تحریم های بیشتر است 
بایس��تند. همی��ن موضوع موجب 
تضعیف موضع »آیپک« به عنوان 
اصلی ترین البی حامی اسرائیل در 

کنگره نیز شده است.
در پایان گزارش اکونومیس��ت 
آمده است: بحران ایران اختالفات 
قدیم��ی میان نتانیاه��و و اوباما را 
تش��دید کرده اس��ت. اما خستگی 
افکار  عمومی آمریکا از گرفتاری های 
خارجی، باعث شده تا کنگره اکنون 
متحدی ضعیف تر از همیشه باشد. 
نتانیاهو در مواجهه با ایران، به هر 
حال با اوباما طرف اس��ت. ممکن 
اس��ت آن ها در م��ورد تاکتیک ها 
دچار اختالف نظر باشند، اما خوب 
حمایت آمریکا از آنچه نخست وزیر 
اس��رائیل در سر دارد، بسیار اندک 

است.

درگذشت همکار
اطالع یافتیم آقای محس��ن روش��نی همکارم��ان در دفتر نمایندگی 
کیه��ان در گوگ��د گلپایگان اصفهان در حال خدمت رس��انی به عزاداران 
اباعبداهلل الحسین )ع( به رحمت ایزدی پیوست. ضمن تسلیت به خانواده 
محترم ایشان، برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر 

و شکیبایی خواستاریم.

امروز جدیدترین پهپاد راهبردی
 وزارت دفاع رونمایی می شود

با حضور س�ردار حس�ین دهق�ان جدیدتری�ن پهپاد 
راهب�ردی س�اخت وزارت دفاع امروز در ش�رکت صنایع 
هواپیماسازی ایران وابسته به سازمان صنایع هوایی وزارت 

دفاع رونمایی می شود.
ب��ه گزارش اداره کل تبلیغات دفاع��ی وزارت دفاع، این پهپاد 
جدی��د با نام »فط��رس«، بزرگترین هواپیمای بدون سرنش��ین 

راهبردی کشور است که از قابلیت های ویژه ای برخوردار است.

نتانیاهو: امیدوارم آمریکا و غرب
به توافق خیلی بهتری با ایران برسند

رایزنی فرانسه و آمریکا با رژیم صهیونیستی مقارن با دور جدید مذاکرات 
ژنو گسترش می یابد. در حالی که دیروز فرانسوا اوالند رئیس جمهور فرانسه 
در تل آویو با نتانیاهو مالقات کرد، جان کری نیز اواخر این هفته به تل آویو 
می رود. این چهارمین سفر کری به فلسطین اشغالی در کمتر از یک ماه 

خواهد بود.
نکته جالب اظهارات دیروز نتانیاهو در نشس��ت کابینه صهیونیس��تی 
پیش از مالقات با اوالند است. در حالی که به غلط گفته می شود او مخالف 
توافق آمریکا با ایران اس��ت، خبرگزاری فرانسه به نقل از نتانیاهو نوشت: 
امیدوارم بتوانیم دوستان مان را متقاعد کنیم تا به توافق خیلی بهتری با 
ایران برسند. این امر امکانپذیر است زیرا ایران تحت فشار قرار دارد و ادامه 
این فشارها و حتی افزودن بر آن می تواند نتایج دیپلماتیک خیلی بهتری 

را به همراه داشته باشد. 
گزارش رویتر نیز حاکی است که نتانیاهو در جلسه دیروز کابینه گفته 
اس��ت: من امیدوارم قدرت های جهانی به توافق خوبی با ایران دست پیدا 
کنند و من به آنها اطمینان می دهم که تمام تالش خود را برای جلوگیری 

از یک توافق بد به کار خواهیم گرفت.
در همین حال فرانسوا اوالند پس از ورود به تل آویو مدعی شد فرانسه 

در برابر تکثیر سالح های اتمی در جهان تسلیم نخواهد شد.
در حالی که هم فرانس��ه و هم رژیم نامش��روع صهیونیس��تی دارای 
تسلیحات اتمی هستند، اوالند مدعی شده »درباره پرونده هسته ای ایران 
معتقدیم گسترش سالح اتمی یک خطر و یک تهدید است و به ویژه درباره 

ایران یک خطر برای اسرائیل است.«
از سوی دیگر روزنامه صهیونیستی از سفر آخر هفته وزیر خارجه آمریکا 
به تل آویو خبر داد و نوش��ت: جان کری ب��ه تل آویو خواهد رفت تا درباره 

مذاکرات هسته ای با ایران به مقامات اسرائیل گزارش دهد.
هاآرتص افزود: مقامات اسرائیلی اعالم کرده اند کری در اسرائیل آماده 
خواهد بود تا در صورت نیل به توافق به ژنو پرواز کرده و در آنجا توافقنامه ای 

را با ایران به امضا برساند.
کری در مذاکرات یک هفته پیش ژنو نیز، از تل آویو به ژنو رفت!

برخ��الف برخی تحرکات تبلیغاتی برای الق��ای اختالف میان آمریکا 
و اس��رائیل، نتانیاهو دیروز گفت: جان کری وزیر خارجه آمریکا دوس��ت 

قدیمی اسرائیل است.
همچنین به گزارش خبرگزاری قطر جن پساکی سخنگوی کاخ سفید 
گفت: آمریکا درباره برنامه هس��ته ای ای��ران اختالف تاکتیکی دارد و این 
اختالف اندک است. ما بر این باوریم برای گام اول الزم است برنامه هسته ای 
ایران متوقف شود تا بتوانیم وقت برای مذاکره جهت توافق درازمدت داشته 
باش��یم. سران اسرائیل اعتقاد دارند باید فشار بر ایران را افزایش دهیم تا 
آنها وادار شوند تماماً تسلیم یک توافق درازمدت شوند. واضح است که ما 

فکر نمی کنیم این راه امکان پذیر باشد.
یادآور می ش��ود نتانیاهو دیروز ضمن مصاحبه با روزنامه فیگارو و در 
پاسخ این سؤال که با توجه به مذاکرات ژنو آیا شما مایلید که فرانسه برای 
اسرائیل به متحدی قابل اطمینان تر از آمریکا تبدیل شود؟ گفت:  آمریکا 
برای  ما یک متحد مهم به شمار می رود و حتی مهم ترین متحد. اما روابط 
با فرانس��ه نیز خیلی ویژه اس��ت. در زمینه پرونده هسته ای ایران، فرانسه 
و اس��رائیل در سال  های اخیر از مواضع مشترک خود دفاع کرده اند. ایران 

نباید سانتریفیوژ و رآکتور آب سنگین در اختیار داشته باشد.
او درباره نپیوستن رژیم صهیونیستی به معاهده منع گسترش سالح های 
شیمیایی و عدم امضای آن مدعی شد: این پیمان نشان داده در خاورمیانه 
هیچ کارکردی ندارد و مش��کل از سوی دولت هایی نیست که این پیمان 

را امضا نکرده اند.
ننگ آن بود که در مقابل جفا

به امام و انقالب سکوت کردید!
فرزندان دو تن از سران فتنه با هاشمی رفسنجانی و همسر و فرزندان 

وی مالقات کردند.
در حالی که این مالقات پنهانی از سوی دفتر هاشمی رسانه ای نشده و 
در محاق پنهانکاری مانده اما محمد حسین کروبی پسر مهدی کروبی ضمن 
تهیه خبری آن را در اختیار رسانه های ضد انقالب قرار داد. برخی فرزندان 

هاشمی در فتنه نفش آفرین بودند و نقش مهمی در تحریک وی ایفا کردند.
موس��وی و کروبی که به خاطر جاه طلبی از سوی برخی مشاوران 
خائن و آلوده به سرویس های جاسوسی به بازی گرفته شدند، تا آنجا 
در فتنه پیش رفتند که از حرمت ش��کنان روز عاش��ورای حس��ینی با 
تعابی��ری نظی��ر مردمان خداجو حمایت کردند ح��ال آن که در میان 
دستگیرشدگان عناصر بهایی و اعضای سازمان منافقین حضور داشتند. 
این دو به همراه خاتمی و طیفی از اصالح طلبان، شرایط را برای حمله 
به ارگان انقالب و جمهوری اسالمی فراهم کردند و زمینه ساز تحرک 
کم س��ابقه گروهک های برانداز ش��دند تا آنجا که علناً از سوی مقامات 
آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی مورد حمایت قرار گرفتند و حتی 
سران اسرائیل از فتنه سبز به عنوان سرمایه بزرگ و پیاده نظام رژیم 
صهیونیستی در جنگ با ایران یاد کردند. 8 ماه تداوم آن فتنه دشمن 
را به طمع انداخت که فشارها علیه ایران برای تشدید و اختالف میان 

ملت ایران را شدت بخشد.
به نقل از پسر کروبی، هاشمی در مالقات مذکور مدعی شده که حصر 
موس��وی و کروبی برای نظام اسالمی ننگ است و این در حالی است که 
نقطه سیاه همراهی با فتنه گران هم پیمان با گروه های ضد انقالب از کارنامه 
هاشمی پاک نخواهد شد. آقای هاشمی در حالی برای موسوی و کروبی 
ابراز تأس��ف کرده که حتی یک بار هم در طول فتنه سال 88 و جسارت 
علنی به امام حس��ین علیه الس��الم، امام و رهبری و اصل اسالم و انقالب 
نس��بت به این خیانت و ظلم بزرگ ابراز تأسف نکرد هیچ، که هیزم کش 

فتنه گری فتنه گران بود.
گفته می شود هاشمی در تالش است با این مالقات ادعای محافل فعال 
در فتنه را مبنی بر اینکه موسوی و کروبی را تنها گذاشته کمرنگ کند. 
این عناصر می گویند موسوی و کروبی با طناب هاشمی و اصالح طلبان به 

چاه رفته اند، بنابراین باید تا آخر از این دو حمایت کنند!
مشاور کروبی: گریبان موسوی

40 سال دیگر هم گیر است
»آقای موسوی شما اسیر حصر خودساخته ای هستید که دیوارهایش 
بر ش��الوده توهم و لجاجت باال رفت. شما گرانیگاه جماعتی شدید که به 
قول خاتمی سالهاست در حال خودکشی اند. تاریخ هرگز گریبان شما را 

برای تقلب مدعایی رها نخواهد کرد.«
این جمالت را داریوش س��جادی از مش��اوران کروبی عنوان کرد و 
با اش��اره به برخی مظلوم نمایی های گاه به گاه رندان فرصت طلب عالم 
سیاست نوشت: »اینک بعد از سپری شدن هزار روز از انزوای گریزناپذیر، 
همه ش��واهد و قرائن نش��ان از آن دارد که با وضعیت موجود نباید و 
نمی توان چشم انتظار اتفاق جدیدی برای شما )موسوی( بود. در عین 
حال بر این باورم که شما قبل از آن که در حصر حکومت باشید، اسیر 
حصر ذهنی خود ش��ده اید. آری میرحس��ین موسوی محصور و اسیر و 
زندانی و گروگان حصر خودساخته ای شده که دیوارهایش بر شالوده های 
توهم و تعصب و لجاجت باال رفته و ضخامت گرفته و اس��توار گشته و 

قوام یافته است«.
وی می افزاید:  این عزلت تحمیلی هرگز به خاطر ادعای تقلب نبوده و 
نیست. اجازه دهید خودتان و خودمان را گول نزنیم! این حصر از هرج و 
مرج طلبی و به آشوب  کشیدن شهر ناشی شد و اال تا پیش از آن جنابعالی 
بیش از یک س��ال آزاد بودید و پش��ت به پشت با کوبیدن بر طبل تقلب، 
بیانه صادر کردید اما انصافا صبر حکومت را زمانی لبریز کردید که اسباب 
ناامنی و آش��وب را فراهم کردید که آخرین  آن فراخوان روز والنتاین در 
25 بهمن 89 به بهانه انقالب مصری بود که متحیرانه تا چند ماه پیش تر 
امت تان در روز قدس با شعار »نه غزه - نه لبنان« برخالف ادعای والنتاین 
89 القیدانه خواستار بی وقعی به دغدغه ها و رنج و ستم و مبارزات ملت های 

عرب منطقه شده بودند!
همکار س��ابق نش��ریات اصالح طلب با تاکید بر اینکه موس��وی اسیر 
حصارهای ذهنی ش��د می نویسد: چهار سال گذشت و مطمئنا 40 سال 

هم که از افسانه تقلب بگذرد، تاریخ گریبان موسوی را برای مستندات آن 
ادعا رها نخواهد کرد. متاسفانه صحنه آرایی صحنه آرایان امر را به موسوی 
مشتبه کرد. شما نه آنگ سان سوچی بودید و نه ماندال، )بگذریم که آن 
پی��رزن نی��ز با افتخار قالده نوبل و اثب��ات خبث طینتش از طریق صحه 
گذاشتن بر کشتار مسلمانان توسط هم وطنان بودایی اش ثابت کرد »آنگ 

سان سوچی« بودن قبل از افتخار اسباب ابتذال است(.
س��جادی ادامه می دهد: هر چند پذیرش این واقعیت سخت است اما 
ش��وربختانه گریزی از آن نیست و »ش��ما بازی خوردید« و بازیگردان و 
بازیگردانان اصلی مدت هاس��ت در خلوت آس��ایش و ساحل عافیت شان، 
بردند و خوردند و چهار پای مرادشان را در چمن تنش های 88 چراندند 
و پروراندند و س��هم و عایدی جنابعال��ی از آن غائله تنها بالگردانی بابت 

زیاده خواهی و قدرت طلبی و شرارت و مطامع سیاسی ایشان شد!
وی می افزاید: به قول خاتمی »کنار کشیدن از انقالب یا تظاهر به 
مخالفت کردن با آن هنر نیست. خودکشی است!« آقای موسوی! اکنون 
چشم خود را باز کنید و ببینید چه کسانی به بهانه »دفاع از شما« و 
شکستن »حصر شما« برای شما کمپین دفاع و حمایت راه انداخته اند؟! 
شوربختانه خواسته یا ناخواسته جنابعالی گرانیگاه جماعتی شده اید که 
بنا به بیان ظریف »خاتمی ارشاد« سالهاست در حال »خودکشی اند«!
مش��اور کروبی می نویس��د: تجربه 20 سال سکوت تان نشان داده اگر 
حرف زدن در سیاس��ت را نامتبحرید حرف نزدن در سیاس��ت را ماهرید. 
فقط کافی است به الک سکوت و تنهایی خود مطابق قبل از 88 بازگردید 
و سیاس��ت را س��ه طالقه کنید. با توجه به روحیات شاعرانه و شخصیت 
هنری و طبع ساده اندیش��انه تان تصور آن است که تجربه 4 سال گذشته 
توانس��ته به جنابعالی اثبات کند مرد میدان پیچیده سیاس��ت نیستید و 

دیگران می توانند مدیریت تان کنند.
وی همچنین موس��وی را به بی مباالتی و ورود پرهزینه در فتنه 88 
متهم کرد و نوشت: گره  کار به دست خودتان باز می شود. شما مرد میدان 
سیاس��ت و کیاست نیستید. در این عرصه عرض خود می برید و زحمت 

دیگران می دارید.

گفت: اوباما بار دیگر تکرار کرده اس��ت که همه گزینه ها از جمله 
گزینه نظامی علیه ایران روی میز است.

گفتم: چه غلط های زیادی؟!
گفت: نتانیاهو هم گفته است اگر توافق ایران و 1+5 آنگونه که ما 

می خواهیم نباشد، ممکن است به ایران حمله کنیم.
گفتم: موز اگر قوت داش�ت، کمر خودش را راست می کرد. 
اسرائیل هم اکنون در حال نابودی است و دوران ابرقدرتی آمریکا 

هم مدت هاست که سر آمده است.
گفت: آن سال ها که آمریکا قدرت داشت هیچ غلطی نتوانست بکند 

چه رسد به حاال که...
گفت�م: یارو دورخیز ک�رد که با یک پرش روی زین اس�ب 
بنشیند ولی از آن طرف نقش زمین شد و در حالی که از شدت 
درد، کمرش خم ش�ده بود برای این که خیلی ضایع نشه، بلند 
بلن�د گفت؛ جوونی کجایی که ی�ادت بخیر! و بعد که به اطراف 
نگاه کرد یواش�کی گفت؛ خودمونیم، جوون هم که بودیم مثل 

حاال پخمه و بی بوته بودیم!


