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   پترائوس هم يك نظامي است
عبداهلل گنجي در توئيتي نوش��ته: ش��بكه ملكه و... با هدف 
دوگانه انگاري سياس��ت خارجي ما س��وژه كردند كه  ژنرال 
پترائوس گفته2007 سليماني گفت، ديپلمات ها را رها كن 
صحبتي داري با من بكن. نفهميدند كه سليماني به يك نظامي چنين گفته نه 
به يك ديپلمات. امريكايي ها پذيرفته اند نظاميان ش��ان ديپلمات هم باشند اما 

روشنفكران ما خجالت مي كشند.
----------------------------------------------------------

   صداي آشپز هم درآمد!
 ميالد فيضي نوشته: علي صوفي، مشاور عالي رئيس دولت اصالحات با اشاره به 
نارضايتي مردم از عملكرد جريان اصالح طلب در اداره كش��ور گفت: خاتمي به 
روحاني گفت اگر نمي تواند از رياست جمهوري »استعفا« كند! وقتي آشپز حالش 

از دستپخت خودش به هم مي خورد و مردم بايد تاوانش رو پس بدن!
----------------------------------------------------------

  يك الگو براي دولت
 سيدياسر جبرائيلي نوشته: آقاي روحاني فرموده اند »اگر  اين مديريت ضعيف 
بود چطور توانس��ت ۱۵ فاز پارس جنوبي را افتتاح كند؟ چطور توانست توليد 
بنزين را دو برابر كند؟« فرمايش ايش��ان كاماًل صحيح است. ضعف در قاموس 
بچه هاي سپاه نمي گنجد. خوب است  اين مديريت الگوي تيم اقتصادي دولت 

تدبير تا ۱۴00 باشد. 
----------------------------------------------------------

  دلتنگي براي تكرار!
 عيسي شفايي نوشته: خاتمي به روحاني گفته اگر نمي تونه، از رياست جمهوري 
اس��تعفا كنه. روزگار روحاني كه هر روزش، ۱00س��ال مي گذره، خاتمي هم 
دلش برا تكرار دوباره تنگ ش��ده، ميگه اين بابا زود استعفا كنه، من زودي به 

تكرارم برسم.
----------------------------------------------------------

   ادامه يك مسير بد
 مهدي مهرپور نوشته: دالر ۴هزارو200 توماني خيانت بزرگي بود، همه مي دانند 

بد است و ادامه مي دهند. 
در هر كجاي دنيا، اتخاذ يك تصميم چنين انحرافي داشت، پدر مسببان آن را 
درمي آوردند، اينجا ايران اس��ت، تصميم گير و اعالم كننده به زودي با پررويي 

كانديداي رياست جمهوري هم خواهد شد!
----------------------------------------------------------

  تورم را جيب مردم مي سنجد
 علي قلهكي نوش��ته: روحاني: »تورم بيش از 20درصد بوده ولي توان ما همين 
مقدار اس��ت« ش��يخ، تورم كه مانند قراردادهاي خودروس��ازان با اروپايي ها 
و همچنين روِح برجام نيس��ت كه محرمانه اعالم ش��ود، ت��ورم را جيب مردم 
مي س��نجد و چشمش��ان مي بيند. مغازه هاي س��وت و كور اين شب هاي عيد 

مي گويد كه تورم خيلي بيشتر از 20درصد است.
----------------------------------------------------------

  زير سايه پرچم سپاه
 حامد پهلواني نوشته: روحانى گفته مش��كالت امروز مربوط به دولت نيست، 

چون اگه دولت ضعيف بود چطور ۱۵فاز پارس جنوبى رو افتتاح كرد! 
جواب ساده است: قرارگاه  خاتم االنبيا ساخت، ش��ما هم زيرسايه پرچم  سپاه 

آنها را افتتاح كرديد.  
----------------------------------------------------------

  ياد بگيريد!
 اشكان بكيار نوشته: نخست وزير  نيوزيلند فرداي حادثه تروريستي، با حجاب 
با نمايندگان جامعه مسلمانان كرايس��ت چرچ ديدار كرد و اقدامات مهمي در 
راستاي تأمين امنيت مس��لمانان دارن انجام ميدن، اون وقت عباس آخوندي 
بعد سه روز از حادثه زلزله كرمانشاه اومد گفت ما قيم مردم نيستيم، كاش اين 

چيزارو از خارجيا ياد بگيريد! 
----------------------------------------------------------

FATF يك دليل در رد  
محمد بينايي نوشته: همون جوي كه رس��انه هاي اصالح طلب در مورد توافق 
برجام ايجاد كردند در مورد تصويب FATF هم ايجاد كردن! به نظرم همين يه 

دليل براي ننگين بودن اين خيانت كافيه. 
----------------------------------------------------------

  محبوبيت روحاني به زير 10 درصد رسيد
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: علي صوفي وزير دولت اصالحات و مشاور خاتمي در 
گفت و گو با برنامه دست خط تصريح كرد، محبوبيت روحاني 
به زير ۱0درصد رسيده اس��ت. اين بخش از گفت و گوي او با 

محمدحسين رنجبران را مي خوانيد:
رنجبران: جايي گفته بوديد خروج آقاي جهانگيري از كابينه به نفع خودش است، 
ضمناً مشخص مي ش��ود كه روحاني با اصالح طلبان به كجا رسيده است. واقعا 

هنوز چنين اعتقادي داريد؟
صوفي: من هنوز هم اين اعتقاد را دارم. 

- يعني اعتقاد داريد آقاي جهانگيري از دولت بيرون بيايد بهتر است؟
- به نفع خودش است. 

- به نفع خودش يا اصالح طلبان؟
- نه، به نفع خودش. به نفع اصالح طلبان را نمي توانم االن جمع بندي كنم. اينكه 
گفتم به نفع خودش است باالخره دولت آن اعتباري را كه در جريان انتخابات 
سال 96 داشت، به سرعت از دست داد و االن ارزيابي از محبوبيت روحاني خيلي 

پايين است. 
-چند درصد است؟ مي دانيد؟

-من زير ۱0درصد شنيدم. وصل شدن به چنين دولتي با چنين نارضايتي ای 
كه وجود دارد جز هزينه كردن چيز ديگري ندارد. نمي دانم چه فايده اي دارد. 
افراطيون مدعي اصالحات در اين ش��رايط مايلند روحاني را به راديكاليس��م 

بيشتر سوق دهند.

آيت اهلل علم الهدي:
بيانيه گام دوم بيش از تفسير نياز به عمل دارد 

عض�و مجل�س خب�رگان رهب�ري گفت كه بياني�ه گام دوم ش�فاف و 
ص�ريح است و ني�از به تفسي�ر ن�دارد. 

آيت اهلل س��يد احمد علم الهدي عضو مجلس خبرگان رهبري در گفت وگو با 
تسنيم با اشاره به اهميت بيانيه مقام معظم رهبري با عنوان گام دوم، گفت: اين 

بيانيه نياز به تفسير و تبيين ندارد چراكه صريح، شفاف و كاماًل رساست. 
وي با بيان اينكه بيانيه گام دوم مرحله جديدي از انقالب اس��المي را ترسيم 
مي كند، تصريح كرد: همه بايد به وظيفه خود در بياني��ه گام دوم عمل كنند 
چراكه مخاطب اي��ن بيانيه تنها يك نهاد يا دس��تگاه نبود و همه كس��اني كه 
مخاطب اين بيانيه هس��تند بايد به وظيفه اصلي خ��ود در عملي كردن بيانيه 

گام دوم عمل كنند. 
آيت اهلل علم الهدي با بيان اينك��ه مهم ترين اقدام براي عمل به توصيه هاي 
مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم »عمل« اس��ت، گفت: انتظار مي رود 
همه كساني كه مخاطب بيانيه گام دوم هستند، راهكارهاي عملي و اقدامات 
عملي خود را براي محقق كردن مطالبه هاي مقام معظم رهبري آغاز كنند. 
برخي تصور مي كنند كه اين بيانيه مدام بايد تفسير و تحليل شود نه اينطور 
نيست بايد دستگاه ها و نهادها برنامه عملي خود را بر اساس مطالبه هاي مقام 

معظم رهبري آغاز كنند.

مق�ام معظ�م رهب�ري چن�دي پي�ش در 
س�خناني با اش�اره به ض�رورت مقاومت، در 
مقابل از س�نگين ترين شكس�ت امريكا در 
صورت مقاومت اي�ران در مقاب�ل تحريم ها 
خبر دادن�د. در اين ميان ش�ايد اي�ن تعبير 
س�نگين ترين شكس�ت برای برخ�ي جاي 
س�ؤال داش�ته باش�د. چ�را مق�ام معظ�م 
رهبري از اين تعبير اس�تفاده كردند. آيا در 
صورت پيروزي اي�ران در مقابل فش�ارهاي 
يكجانب�ه امريكا قرار اس�ت اتفاق�ي بيفتد. 

  چرا بايد ايران در كوتاه مدت 
شكست بخورد

واقعيت اين است كه جهان در آس��تانه يك تحول 
اساسي اس��ت و مي توان نش��انه هاي اين تحول را 
در خصوص تزلزل ق��درت امريكا به روش��ني ديد. 
اين تزلزل قرار اس��ت با راهبرد ترامپ در خصوص 
تحميل امتيازات يكجانبه به كش��ورهاي مختلف 
دنيا به تأخير بيفتد. در اين ميان نوك پيكان فشار 
امريكا براي تأخير در اي��ن روند روي ايران و ونزوئال 

متمركز شده است. 
ونزوئال به عنوان يكى از قدرت های بزرگ  منبع نفتى 
در نيمكره غربي زير فشار سنگين امريكايي ها قرار 
گرفته است. حمالت مداوم سايبري باعث قطع برق  
اين كشور شده است و هيچ كس نمي داند كه نقشه 
بعدي امريكايي ها براي اين كشور چيست. از سوي 
ديگر امريكا به دنبال تس��ليم كردن ايران به عنوان 

مهم ترين محور مقاومت در منطقه است. 
ايران با جديت در مقابل تم��ام برنامه هاي امريكا 
در منطقه ايس��تادگي كرده و آنها را به شكس��ت 
كشانده است. در حالي كه قرار بود نا آرامي داعش 
در منطقه نزديك به 30س��ال به طول بينجامد، 
حاال تمام منطقه در حال بازگشت دوباره به ثبات 
است و مرزهاي س��وريه و عراق نيز به طور كامل 

حفظ شده است. 
ش��ايد از همين رو بود كه ترامپ نه تنها از برجام 
خارج ش��د بلكه تحريم هاي يكجانب��ه اقتصادي 
عليه ايران را بازگردان��د. امريكايي ها مى دانند كه 
اگر موفق به عقب زدن ايران نشوند در طول چند 
س��ال آينده ديگر توان چني��ن كاري را نخواهند 
داشت. امريكايي ها به تدريج در حال از دست دادن 
متحدان خود هستند و از سوي ديگر هيچ اميدي 
به همكاري كش��ورهايي همچون روسيه و چين 
ندارند؛ كش��ورهايي كه حاال به قدرتي سخت در 

مقابل امريكا تبديل شده اند. 
امريكايي ها حاال با قدرتي اقتص��ادي به نام چين 
روبه رو هستند كه در حال به چالش كشاندن قدرت 
آنها در آسياي مركزي و ايجاد قدرتي نظامي است 

كه مي تواند با اين كشور رقابت كند. 

  همه چيز بر ضد امريكا 
واش��نگتن نه تنها رقباي ديرين خود مانند روسيه 
و چين را ب��ا تهديدهاي تجاري، سياس��ي و حتي 
نظامي به چالش مي كش��د بلكه متح��دان خود را 
نيز م��ي آزارد. اتحاديه  اروپا چندي اس��ت در يك 
سردرگمي سياسي به سر مي برد؛ محور بروكسل 
از يك س��و تالش مي كند به ارزش هاي ليبراليسم 
و امريكا وفادار بماند و از سوي ديگر شاهد زاويه دار 
شدن مواضع واشنگتن نسبت به خود است. اينك 
متحدان س��نتي امريكا مانند فرانس��ه و آلمان از 
تش��كيل ارتش مس��تقل اروپا س��خن مي گويند. 
امانوئل مكرون رئيس جمهوري فرانسه در اظهارات 
بي سابقه اي از اينكه اروپا ارتش مستقلي ندارد تا در 
برابر امريكا از خود دفاع كند، ابراز تأسف مي كند. 
هند و پاكستان با اش��تياق به پيمان هاي جديدي 
مانند شانگهاي مي پيوندند. پكن و دهلي نو به عنوان 
رقباي سنتي به يكديگر نزديك مي شوند. اژدهاي 
زرد تالش مي كند با صرف ده ها ميليارد دالر، جاده  
ابريشم را احيا كند و از آسياي دور به مديترانه و اروپا 
برسد. بلوك اقتصادي غول آسايي مانند »بريكس« 
ايجاد مي شود. اين  همه فرازونشيب براي چيست و 

منشأ آن كدام است؟

   انتقال قدرت، امريكا را به وحشت 
انداخته است

در اين زمينه پايگاه اطالع رسانى دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آيت اهلل العظمى س��يدعلى خامنه ای 
نوشت: حقيقت آن است كه جهان آبستن حادثه 
مهمي اس��ت؛ »افول امري��كا و انتق��ال قدرت از 
غرب به ش��رق«. پديده انتقال قدرت يك رويداد 
چندبعدي و با وجوه سياس��ي، نظامي، اقتصادي 
و اجتماعي است كه انديش��مندان از سال ها قبل 
از وقوع، از آن خبر داده اند و اينك به نظر مي رسد 
زمان رخداد آن نزديك ش��ده اس��ت. ولي چقدر 
نزديك؟ آنقدر نزديك ك��ه ظاهراً مقامات كنوني 

كاخ سفيد را به وحشت انداخته است!
تئوري »انتقال قدرت« اولين  بار در س��ال ۱9۵۸ 
ميالدي توسط »اورگانسكي« استاد علوم سياسي 
دانشگاه ميشيگان ارائه شد. بر اساس اين نظريه، 
قدرت هاي ب��زرگ در ط��ول تاريخ يك��ي پس از 
ديگري متولد مي ش��وند، به اوج مي رس��ند و در 
نهايت اف��ول مي كنن��د و اين سرنوش��ت محتوم 
همه ابرقدرت هاس��ت. »الوين تافلر« نويس��نده و 
انديشمند امريكايي سه دهه پس از اورگانسكي با 
انتشار كتابي در سال ۱990 ميالدي از پديده اي به 

نام »تغيير ماهيت قدرت« سخن گفت. وي معتقد 
بود در عصر حاضر، ماهيت ق��درت به  كلي تغيير 
يافته است و اين روند همچنان ادامه خواهد داشت. 
تافلر در اثر ديگر خود تحت عنوان »موج س��وم« 
مي نويس��د: »تمدن جديدي در حال ظهور است، 
ولي انسان هاي نادان در همه  جا سعي دارند آن را 
سركوب كنند... طلوع اين تمدن جديد تنها واقعيت 
روش��ن زندگي ماس��ت.« »امانوئل والرشتاين« 
جامعه شناس شهير امريكايي و ارائه دهنده نظريه 
»نظام جهاني« به  صراحت تأكيد مي كند كه امريكا 
در مس��ير س��قوط قرار گرفته و افول اين كش��ور 
امري حتمي و اجتناب ناپذير اس��ت. به گفته اين 
جامعه ش��ناس »از زمان جنگ ويتن��ام تا حادثه 
۱۱ س��پتامبر 200۱، از س��رعت روند و توس��عه 
اقتصادي امريكا كاسته شده و اين كشور، درخشش 

ايدئولوژيك خود را از دست داده است.«
والراشتاين مي گويد: »تفوق امريكا فقط به برتري 
نظامي خالصه مي شود و اين، حكايت از آن دارد 
كه ابرقدرت در حال افول اس��ت.« وي مي افزايد: 
»شايد در امريكا جمعيت كساني كه فكر مي كنند 
اين كشور در سراشيبي س��قوط قرار گرفته زياد 
نباش��د ولي تندروهاي اين كشور بهتر و بيشتر از 

ديگران مي دانند كه امريكا در حال سقوط است و 
به همين دليل تالش مي كنند با تمام وجود مانع 

از آن شوند.«
از ديدگاه اين جامعه شناس، جنگ ويتنام، فروپاشي 
اتحاد ش��وروي و حادثه ۱۱س��پتامبر، روند سقوط 
امريكا را تسريع كرده است. جنگ ويتنام نه تنها يك 
شكست نظامي بزرگ براي امريكا بود بلكه به اقتصاد و 
اعتبار اين كشور نيز لطمات بزرگي وارد كرد. شكست 
در جنگ ويتنام براي واشنگتن يك فاجعه بود، زيرا 
امريكا با تمام توان نظامي، اقتصادي و سياسي وارد آن 
شده بود. از سوي ديگر اگرچه فروپاشي اتحاد شوروي 
ظاهراً به نفع واشنگتن تمام شد ولي امريكا پس از اين 
حادثه ديگر توجيهي براي گسترش هژموني خود در 
افكار عمومي جهان نداشت. در واقع پس از فروپاشي 
اتحاد شوروي، هژموني امريكا به  شدت مورد تهديد 
قرار گرفت. حمله صدام به كويت بهانه خوبي براي 
امريكا بود تا توجيهي براي ماشين جنگي خود داشته 
باشد ولي اين روند در افكار عمومي امريكا و جهان 

تداوم نداشت. 
والراشتاين مي گويد: »واشنگتن در عرصه نظامي 
هم پيروزي مهمي به دست نياورده است. امريكا 
در سه جنگ پس از سال ۱9۴۵، در يكي )ويتنام( 
شكس��ت خورد و در دو جنگ ديگر )جنگ كره و 
خليج فارس( چيز مهمي به دست نياورد.« نشريه 
نيويورك تايمز در شماره بيس��تم آوريل 2002 
در مقاله اي نوش��ت: »ي��ك آزمايش��گاه در ژاپن 
كامپيوتري مي سازد كه سريع ترين در جهان است 
و با تركيبي از 20 كامپيوتر برتر امريكايي برابري 
مي كند. اين نش��ان مي دهد مهندسان امريكايي 
در رقاب��ت علمي و فن��اوري نيز - كه اكثرش��ان 
تصور مي كنند دس��ت باال را در آن دارند- بازي را 
باخته اند.« اين مقاله تصريح دارد كه »اولويت هاي 
علمي و تكنولوژيك در دو كش��ور يكسان نيست. 
كامپيوتر ژاپني تغيي��رات آب و هوايي، داده هاي 
علمي و اقتصادي را محاسبه مي كند ولي كامپيوتر 
امريكايي به شبيه س��ازي جنگ مي پردازد.« اين 
تفاوت در واقع بيانگر يك حقيقت جامعه شناختي 
كهن در خصوص قدرت هاي بزرگ اس��ت: قدرت 
حاكم، بر نظامي گري تمركز دارد و قدرت هايي كه 
قرار است جايگزين آن شوند، روي علم و اقتصاد 

متمركز مي شوند. 
  وقت كم امريكايي ها 

تمام اين نش��انه ها حاك��ي از اين اس��ت كه روند 
تغييرات جهاني به س��متي اس��ت كه مي توان در 
آينده انتظار افول كامل قدرت امريكا را داش��ت و 
اگر امريكايي ها موفق به تسليم كردن ايران نشوند، 
بايد منتظر ظهور يك قدرت رو به رشد در منطقه 

خاورميانه با عملكردي بين المللي باشند.

نگاهی به پيش بينی مقام معظم رهبری در ديدار با خبرگان رهبری

 سنگين ترین شکست امریکا چگونه با غلبه ایران بر تحریم ها
رقم خواهد خورد

مهدی    پورصفا
   گزارش  یک

   چهره ها

نماين�ده م�ردم تبري�ز در مجلس ش�وراي اس�امي چند 
آس�يب استاني ش�دن انتخابات مجل�س را تش�ريح كرد. 
احم��د عليرضابيگي نماين��ده مردم تبريز در مجلس ش��وراي 
اسالمي در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به تصويب طرح اصالح 
موادي از قان��ون انتخابات مجلس از س��وي نمايندگان، گفت: 
استاني ش��دن انتخابات مجلس موجب كاهش مشاركت مردم 
در انتخابات مي ش��ود، با اين روش آراي استان ها تعيين كننده 
مي شود و آراي شهرستان ها و شهرهاي كوچك تأثيرگذاري خود 
را از دس��ت مي دهد كه همين امر سبب كاهش مشاركت مردم 
در انتخابات مي ش��ود. وي با بيان اينكه استاني شدن انتخابات 
موجب دامن زدن اختالفات قومي و مذهبي مي شود، افزود: در 
برخي از استان ها ما ش��اهد غالب بودن يك قوم نسبت به قوم 
ديگر هستيم كه با اين روش يك قوم در اقليت قرار مي گيرد كه 

همين باعث اختالف افكني مي شود. 
نماينده مردم تبريز در مجلس با تأكيد بر اينكه با استاني شدن، 

هزينه انتخاب��ات افزايش مي يابد، 
گفت: همين امر س��بب وابستگي 
كانديدا ها به كانون ه��اي قدرت و 
ثروت مي ش��ود. اين ش��يوه باعث 
جلوگي��ري از ظه��ور چهره ه��اي 
جديد، نخبگان انقالبي و همچنين 
افراد باانگيزه مي ش��ود. در صورتي 
كه انتخابات مجلس، استاني شود، تنها اشخاصي امكان حضور در 
مجلس را دارند كه به فهرست جريانات سياسي راه يافته باشند. 
عضو كميس��يون ش��وراهاي مجلس اظهار داش��ت: اين روش 
باعث مي ش��ود كه ارتباط مردم با حاكميت كاهش يابد چراكه 
نمايندگان پارلمان يكي از راحت ترين ابزارهاي ارتباط مردم با 
حاكميت بودند. با استاني شدن انتخابات مجلس ارتباط مردم 
با وكالي ملت كاه��ش مي يابد و در نتيج��ه در ارتباط مردم با 

حاكميت اثر سوء دارد.

استانيشدنانتخاباتمشاركتمردمراكاهشميدهد
عض�و هيئ�ت رئيس�ه كميس�يون اقتص�ادي مجل�س 
 اعتق�اد دارد ديپلماس�ي اقتص�ادي باي�د ب�ر ديپلماس�ي 
امنيتي- سياسي در وزارت امور خارجه كشورمان چيره شود. 
سيدتقي كبيري در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت 
توجه دستگاه ديپلماسي كشورمان براي تحقق روابط ديپلماتيك 
فعال و اقتصادي، گفت: متأس��فانه طي س��اليان گذش��ته و در 
دولت هاي متعدد ظرفيت بي نظير وجود همسايگان در اطراف 
كشورمان مورد غفلت قرار گرفته است. ۱۵كشور همسايه مان از 
نيازهاي مختلفي برخوردار هستند كه مي توانند براي محصوالت 
ايراني باكيفيت موقعيت خوبي را فراه��م كنند و توجه وزارت 
امورخارجه كشورمان به ديپلماسي فعال اقتصادي مي تواند گام 

مهمي به سمت رهايي از وابستگي اقتصاد به نفت باشد. 
وي ضمن اش��اره به اينك��ه متأس��فانه در وزارت ام��ور خارجه 
ديپلماسي امنيتي- سياسي بر ديپلماسي اقتصادي چيره شده 
اس��ت، ادامه داد: اين مهم در حالي اس��ت كه س��فارتخانه های 

كشورهاي پيش��رفته همانند يك 
معاونت اقتصادي فعاليت مي كنند، 
بنابراي��ن معاونت اقتص��ادي اين 
وزارتخان��ه بايد به س��مت فعاليت 

بيشتر قدم بردارد. 
نماينده مردم خوي در مجلس با 
اشاره به اينكه هم اكنون در جنگ 
اقتصادي و تحريم ظالمانه قرار داريم و ديپلمات هاي ايراني 
مي توانند نقش بس��زايي در خنثي كردن اي��ن تحريم ها ايفا 
كنند، تصريح كرد: به عنوان مثال وقتي س��قف قابل توجهي 
براي فعاليت اقتصادي بين كش��ورمان و ع��راق پيش بيني 
مي شود، سفرا هستند كه بايد زمينه هاي تحقق را فراهم كنند. 
امروزه كشورهايي همچون چين پيمان هاي پولي دوجانبه و 
چندجانبه انعقاد كرده اند كه در شرايط كنوني توجه به اين امر 

مي تواند راهگشاي رفع مشكالت كشور باشد.

ديپلماسياقتصاديدروزارتامورخارجهپررنگشود

در ح�وزه هس�ته اي كاره�ا به ص�ورت عال�ي پي�ش 
مي رود؛ دو س�ه روز پيش بوش�هر ب�ودم و نيروگاه هاي 
و  اس�ت  ساخته ش�دن  ح�ال  در   ۳ و   ۲ بوش�هر 
زيرس�اخت هاي اين نيروگاه ها س�اخته ش�ده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، علي اكبر صالحي معاون رئيس جمهور 
و رئيس س��ازمان انرژي اتمي ديروز در پايان آخرين جلسه 
هيئ��ت دولت در جم��ع خبرنگاران در پاس��خ به پرسش��ي 
درباره وضعيت صنعت هس��ته اي در سال آينده عنوان كرد: 
در حوزه هس��ته اي، كارها به  صورت عالي پيش مي رود؛ دو، 
سه روز پيش بوش��هر بودم و نيروگاه هاي بوش��هر 2 و 3 در 
حال ساخته شدن اس��ت و زيرس��اخت هاي اين نيروگاه ها 
س��اخته ش��ده و ميليون ها مترمكعب خاكبرداري شده و از 
هزاران تن بتن و سيمان استفاده ش��ده، ولي بتن بعدي كه 
مربوط به زيرس��اخت هاي رآكتورهاس��ت، دو، سه ماه ديگر 

انجام مي شود. 
وي در خصوص فردو و اظهارات اسرائيلي ها درباره آن گفت: 
قبل از آنكه تأسيس فردو به  صورت رسمي اعالم شود، ما به 
محمد البرادعي اين مس��ئله را اعالم كرديم و گفتيم »ما در 

حال ساختن مكاني در قم هس��تيم«، ما گفتيم »مكاني را 
مي س��ازيم كه قابليت مقاومت در مقابل تهاجمات دشمن 
را داشته باش��د« لذا سايت فردو ساخته ش��د و اين موضوع 
را هم به مديركل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم 

كرديم. 
رئيس سازمان انرژي اتمي افزود: البرادعي در حال رفتن به 
واشنگتن بود كه آقاي سلطانيه، سفير وقت ايران نامه اعالم 
ساخت فردو را در فرودگاه به او رساند، اين نامه در زماني بود 

كه فردو هنوز تجهيز نشده بود. 
  چالش ها ما را مقاوم تر و پخته تر مي كند

صالحي با اظهار اميدواري براي اتفاقات خوب در س��ال 9۸ 
گفت: سال 97، سال پرچالش��ي براي مردم بود ولي خوبي 
اين چالش ها آن است كه ما را مقاوم تر، پخته تر و باتجربه تر 
مي كند تا در برابر كيد و مكر دش��من، بهتر بايستيم. طول 
كش��يد تا خيلي ها باور كنند امريكا دشمن ماست ولي االن 
همه باور كرده اند امريكا دشمن ماست و از موافق و مخالف 
و از انقالبي و ضدانقالبي موافق هس��تند كار دولت امريكا، 
ظالمانه است و از ابتدا كه مقام معظم رهبري تأكيد داشتند 

به اين دولت و دولتمردان امريكا نمي شود اعتماد كرد، اين 
مسئله به خوبي ديده مي شود و خود دستاورد بزرگي است. 

  از اين گردنه هم عبور خواهيم كرد
معاون رئيس جمهور اضافه كرد: اكنون ايران در مدار سياسي 
خود قرار دارد و اين مس��ئله ب��راي امريكايي ها قابل تحمل 
نيست، بنابراين ملت بايد هزينه اين مسئله را هم بدهد ولي 
اگر ما استقامت و مقاومت كنيم، يقيناً ما از اين گردنه عبور 

خواهيم كرد و شرايط آينده، بسيار روشن و تابناك خواهد 
بود. وي با اش��اره به درآمدهاي نفتي كش��ور اظهار كرد: با 
مقدار نفتي كه ما امروز مي فروش��يم، ۸۱ميليون نفر اداره 
مي ش��وند ولي كش��ورهاي حوزه خليج فارس، دو سه برابر 
ما نفت مي فروش��ند و جمعيت آنها دو، سه ميليون نفر هم 
نيست، يعني ما اگر مي خواس��تيم به  نسبت جمعيت، نفت 
بفروشيم بايد ۵0-۴0 ميليون بشكه نفت صادر مي كرديم، 

اما كشور امروز با يك ميليون بشكه نفت اداره مي شود. 
  متأسفانه حس فساد از اصل فساد بيشتر است

رئيس س��ازمان انرژي اتمي در ادامه با تأكيد بر لزوم مقابله 
با فساد در كشور با ابراز اينكه متأسفانه امروز حس فساد از 
اصل فس��ادي كه انجام مي شود، بيش��تر است، خاطرنشان 
كرد: اگر فساد عظيمي در كش��ور وجود داشت مگر مي شد 
با اين شرايط مملكت را اداره كرد؟ با اقداماتي كه در كشور 
انجام شده، ما در گندم و محصوالت اصلي كشاورزي خودكفا 
شده ايم. در توليد بنزين، گازوئيل و گاز خودكفا شده ايم كه 
اينها قدرت هاي بزرگي است كه انجام شده و ملت روي پای 

خودش مي ايستد. 

رئيس سازمان انرژي اتمي: 

كارهايهستهايعاليپيشميرود

گزارش  2


