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    به خاطر 2 مداح هزاران مداح را متهم نكنيد
عبداهلل گنجي در توئيتي از سخنان رئيس بسيج مداحان 
كشور در مورد تعدادي مداح دستگير شده، انتقاد كرد و 
نوشت: نسبت جامعه ۱۵۰هزار نفري مداحان كشور به 
دو، سه مداحي كه احتماالً صهيونيست ها شكار كرده اند نسبت مسجد و 
توالت مسجد اس��ت كه هر مس��جدي توالت هم دارد اما مردم مسجد را 
مقدس مي دانند. ايجاد شبهه، ترديد و سوءظن در فضاي عمومي به هزاران 

مداح به بهانه يك احتمال، بي تدبيري و واجد مالمت است. 
........................................................................................................................

    ايران را هم محرم و صفر حفظ كرد
حس��ين دهباش��ي در توئيتي نوش��ته: به عنوان تاريخ پژوهي ملّي گرا 
مي خواهي راستش را بگويي كه اگر محّرم و صفر نبود، اين ايران عزيزتر از 
جان ما هم نبود. مجموع آنهايي كه صرفاً براي وطن جنگيدند شايد يك 
شهر را هم آزاد نمي كرد و اين عشق به امام حسين)ع( و معرفت به سبك 

عباس بن علي)ع( بود كه رزمنده ايراني را به ميدان مي فرستاد.
........................................................................................................................

    متلك ظريف
 محمدجواد محمد زاده توئيت زده كه: آن همه گفته شد حمايت هاي سردار 
سليماني عزيز و سيد مقاومِت نازنين از ظريف پيام بين المللي دارد اما ظريف 
مثل هميشه و با متلك، اين حمايت ها را خرج جناح بازي داخلي كرد و بعد 
در توئيتي ديگر نوشته: هنوز وقتش نرسيده ظريف در يك برنامه تلويزيوني 
يك گفت وگوي جدي و غيرتشريفاتي داش��ته باشه؟ چطور با نود و عادل 
فردوس��ي پور مصاحبه مي كنه؟ چطور با فراستي گفت وگو مي كنه؟ يك 
گفت وگوي يك ساعته در برنامه جهان آرا خيلي كار سخت و توقع زيادي 

است؟ يا جايي كه فرصت قهرمان شدن نداشته باشه حاضر نمي شه؟
........................................................................................................................

    ارتباط ديپلماسي و درآمد نفتي
مجتبي دانشطلب در توئيتي نوشته: همزمان كه سياست خارجي دولت 
قبل را سرزنش مي كنند بر درآمدهاي نفتي اش هم حسرت مي خورند و 
هنوز كسي نتوانسته به اين پروفسورهاي وادادگي بفهماند كه اين دو با 
هم مرتبطند و صد البته تا قيامت هم كسي نمي تواند حالي شان كند كه 
دست و پا زدن براي تنش زدايي تقديم كردن امنيت رواني به رقباست. 
........................................................................................................................

    به بهانه امام حسين)ع(
احمد دستاران در توئيتي نوشته: در ثروتمندترين سرزمين ها۱۰شبي كه 
بشه ادعا كرد در اين مدت كسي س��ر گشنه به زمين نذاشته وجود نداره. 
چون مردم هيچ سرزميني مثل مملكت ما بهونه اي مثل امام حسين)ع( 
براي كمك كردن به هم نوع خودش��ون ندارن. حاال سلبريتي هم حين 

نوازش سگش توئيت كنه پول هيئت رو بديد به فقرا، كثيف ميشه دريا؟
........................................................................................................................

    تنها مصداق سخن ظريف
 حسين حقي در توئيتي نوشته: ظريف گفته انقالبيون زيركولرنشين 
مقداري از انقالبيون واقعي ياد بگيرند! هرچي فكر مي كنم مثال ديگه اي 

غير حسن روحاني براي حرف ظريف پيدا نمي كنم!
........................................................................................................................

   درس جديد كربال!
مرتضي قرباني طی توئيتی نوشت: اون سالي كه نياز به مذاكره داشتن گفتن 
كربال به ما درس مذاكره ميده. امسال احتماالً بايد بگن اگر امام حسين)ع( به 

عمر سعد مهلت ۶۰روزه داده بود احتمال داشت مذاكره نتيجه بده!
........................................................................................................................

   جايي كه فكرش را هم نمي كردند!
سيدكميل باقرزاده در توئيتي نوشته: سيدحسن نصراهلل وعده داده بود 
كه پاسخ صهيونيست ها را »در لبنان« بدهد؛ وعده اي كه موضوع بحث 
تحليلگران در اين چند روز شد. حاال پاس��خ در شهرك صهيونيستي 
أويويم داده ش��د؛ ش��هركي كه در واقع يكي از هفت روستاي لبناني 
اشغال شده توسط صهيونيست هاست. چك را جايي خوردند كه فكرش 

را هم نمي كردند!
........................................................................................................................

    ابتكار عملياتي حزب اهلل در برابر رژيم صهيونيستي
مهدي محمدي در كانال تلگرامي خود درباره ابتكار 
عملياتي حزب اهلل در برابر رژيم صهيونيستي نوشت: 
آنچه حزب اهلل انجام مي دهد نه يك پاسخ به حمله اي 
از جانب اسرائيل بلكه يك ابتكار عملياتي براي تعيين 
معادله نبرد است. حزب اهلل اجازه نخواهد داد پاي پهپادهاي اسرائيل به 
آسمان بيروت باز ش��ود. اين معادله اي است كه از جنگ ۲۰۰۶ برقرار 
بوده و بايد برق��رار بماند. مس��ئله اصلي اين اس��ت. بنابراين عمليات 
شهيدين تنها آغازي بر يك سلسله اقدام است كه تا حصول اطمينان از 
شكل گيري معادله مطلوب حزب اهلل ادامه خواهد يافت. اين تفاوت يك 
نيروي راهبردي با نيروهاي تاكتيكي است. نيروي راهبردي معادالت را 

كنترل مي كند و نيروي تاكتيكي درون معادالت عمل مي كند.

ذوالنور:
دولت نبايد به طرف مقابل زمان مي داد   

رئيس كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارجي مجلس با بيان 
اينكه مي توانيم حجم ذخاير اورانيوم غني سازي را افزايش دهيم، 
گفت: در گام بعدي بايد رآكتور اراك را به حالت قبلي بازگردانيم. 
حجت االس��الم مجتبي ذوالنور در گفت وگو با مهر، درباره گام س��وم 
كاهش تعهدات ايران در برجام، گفت: ما در حال حاضر دو گام از كاهش 
تعهدات مان در برجام را برداشته ايم اما گام هاي بعدي بايد، بازدارندگي 
بيشتري داشته باش��د. وي درباره اقداماتي كه قرار است در گام سوم 
برداشته ش��ود، افزود: گزينه هاي متعددي پيش روي ماست از جمله 
آنكه ما مي توانيم نسل جديد از س��انتريفيوژها يعني سانتريفيوژهاي 
نسل IR۶ و IR8 را نصب كنيم. رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس با بيان اينكه همچنين مي توانيم حجم ذخاير اورانيوم 
غني سازي را افزايش دهيم، افزود: همچنين در گام بعدي بايد رآكتور 
اراك را به حالت قبلي بازگردانيم. ذوالنور در پاسخ به سؤالي مبني بر 
اينكه آيا ما گام هاي چهارم و پنجم در كاهش تعهدات ايران در برجام 
را پيش بيني كرده ايم؟ گفت: بنده معتقدم دولت بايد به جاي آنكه در 
هر گام دو ماه به طرف مقابل وقت مي داد در يك گام همه اقدامات الزم 
را انجام مي داد اما متأسفانه با دولتي كه بر سر كار است، حتي گام هاي 

پنجم و ششم هم متصور است. 
........................................................................................................................

احراز هويت ها در انتخابات امسال 
100درصد الكترونيكي انجام مي شود 

ب�ا هماهنگي ه�اي انج�ام ش�ده، ان ش�اءاهلل امس�ال اح�راز 
هويت ه�ا ب�ه ص�ورت ۱۰۰درص�د الكترونيك�ي انجام مي ش�ود. 
به گزارش ف��ارس، عبدالرض��ا رحماني فضلي وزير كش��ور كه جهت 
تكريم و معارفه استاندار قديم و جديد گيالن به اين استان سفر كرده 
است، در پاسخ به س��ؤالي در خصوص آخرين اقدامات براي برگزاري 
انتخابات تصريح كرد: همه مقدمات براي برگزاري هر چه باش��كوه تر 
انتخابات فراهم شده و هماهنگي هاي الزم با همه دستگاه ها از جمله 
شوراي نگهبان و دستگاه هاي امنيتي و تبليغي نيز صورت گرفته است. 
رحماني فضلي ادامه داد:در خص��وص نحوه برگزاري انتخابات و بحث 
الكترونيكي آن هماهنگي هاي الزم انجام ش��ده اس��ت كه ان شاءاهلل 
امسال احراز هويت ها به صورت ۱۰۰درصد الكترونيكي انجام شود كه 

گام بسيار مهمي است.

هنر مقوله اي اس�ت كه به دلي�ل جذابيت هاي 
ذاتي آن با توجه ويژه اي از س�وي تمام قشرها 
دنب�ال مي ش�ود. در زمان�ه اي كه ش�بكه هاي 
اجتماعي با قدرت�ي فزاينده تمام م�ردم را به 
هم مرتبط كرده اند هنرمندان بالفاصله تبديل 
به يك مرج�ع رفتاري در جامعه مي ش�وند كه 
امروزه از آن به عنوان س�لبريتي نام مي برند، 
البته اين مس�ئله تنه�ا به هنرمن�دان محدود 
نيست بلكه مي تواند ورزش�كاران، چهره هاي 
تلويزيوني و حتي خيرين مشهور را نيز شامل 
شود. در اين ميان با اين سطح از توجه طبيعي 
اس�ت كه برخي از قدرت هاي بيگان�ه به دنبال 
سوءاستفاده از اين نفوذ اجتماعي باشند؛ امري 
كه اتفاق�ًا امروز يك�ي از تهدي�دات مهم عليه 
قشرهاي اينچنيني در جامعه امروز ايران است. 
ش��ايد در ابتدا چني��ن نگاه��ي بي��ش از اندازه 
توطئه آميز به نظر برس��د و عده اي آن را به عنوان 
يك ابزار براي تسويه حساب سياسي بدانند. برخي 
برخوردهاي نهادهاي امنيتي با بعضي فعاالن نيز 
به همين دليل با واكنش منفي در س��طح جامعه 
روبه رو مي شود، اما بد نيست بدانيم كه امريكايي ها 
تجربه مش��ابهي براي تاثيرگذاري ب��ر گروه هاي 
مرجع در جامعه ايران داش��ته اند؛ پروژه اي كه در 
قالب يك برنامه گسترده تر براي ارتباط با جامعه 
ايراني دنبال مي شد. اين برنامه تنها مورد افشا در 
اين باره اس��ت كه نتيجه خود را در فتنه سال 88 
نشان داد اما اين به هيچ وجه به معناي اين نيست 
كه اجراي برنامه هاي مشابه از سوي آنان متوقف 
شده است. اتفاقات چند سال اخير نشان داده كه 
اتفاقاً تالش امريكايي ها براي نفوذ در جامعه ايراني 
به شدت افزايش يافته است، از همين رو بد نيست 
نگاهي به برنامه مش��ابه در امريكا داشته باشيم؛ 
برنامه اي كه در دوران ج��ورج بوش كليد خورد و 
نتيجه آن در دوران رياست جمهوري باراك اوباما 

خود را نشان داد. 
 Exchange برنامه  

به دنبال چه چيز در ايران بود
از اواسط دهه اول قرن بيس��ت و يكم و زماني كه 
مشخص شد، حمله نظامي به ايران با هزينه هاي 
فراواني همراه بوده و فرماندهان نظامي امريكا نيز 
با آن مخالف هستند، تمركز بر رويكردهاي جديد 
سياسي و فرهنگي در دستور كار وزارت امورخارجه 

امريكا قرار گرفت. 
از جمله اين رويكردها در قبال ايران در سال ۲۰۰۶ 
فعال ش��دن »بخش ايران« در پروژه موس��وم به 
Exchange )تب��ادل افراد و گروه ه��ا( بود. يكي 
از اهداف اين پروژه تغيي��ر نگرش عمومي جامعه 
ايران درباره برقراري رابطه با امريكا از طريق فشار 
اليه هاي زيري��ن جامعه بود. اين پ��روژه در زمان 
جنگ سرد در برابر ش��وروي به كار گرفته شد به 
طوري كه اولگ كالوگين افس��ر اس��بق سازمان 
KGB و رئي��س عمليات اين س��ازمان در امريكا 
برنامه هاي Exchange را اسب تروايي خواند كه 
نظام شوروي را از بين بردند. همچنين جوزف ناي 
طراح روش هاي جنگ نرم، درباره اين مبادالت به 
ظاهر غيرسياسي معتقد بود كه مبادالت فرهنگي 

از اين دس��ت از تنش هاي بين دو كشور امريكا و 
شوروي كاست و غربي ها را در نگاه مردم شوروي 

انسان نشان داد. 
برنامه Exchange در قالب ديپلماسي عمومي 
و با ه��دف ايجاد نگ��رش بهتر از امري��كا در ميان 
ش��هروندان كش��ورهاي دنيا و ايج��اد تفاهم بين 
شهروندان امريكا و كشورهاي خارجي ايجاد شد، 
اما واشنگتن مدتي بعد فهميد كه مي تواند از اين 
برنامه براي پيشبرد اهداف سياست خارجي خود 
بهره ببرد. فرض اساسي در اينجا اين بود كه فشار 
افكار اليه هاي زيرين اجتماع )شهروندان( مي تواند 
دولت ها را به سمت ايجاد رابطه با امريكا متمايل 
كرده و آنها را به سمت اتخاذ رويكردهايي همسو با 

منافع اين كشور سوق دهد. 
در س��ال ۱9۶۱ كنگ��ره امريكا قان��ون مبادالت 
دوجانبه فرهنگي و آموزشي را تصويب كرد كه به 
موجب آن به دولت اختيار داده شد تا برنامه هايش 
براي ارتق��اي تفاهم فرهنگي بين م��ردم امريكا و 

كشورهاي ديگر را افزايش دهد. 
  هدف فرهنگ و ديپلماسي عمومي است

اين برنامه از اركان مهم سياس��ت خارجي امريكا 
بوده اس��ت. نكته جالب آنكه توس��ل به مس��ائل 
فرهنگی و ديپلماس��ي عمومي براي دستيابي به 
اهداف امنيتي و سياس��ت خارجي امريكا آن قدر 
ريش��ه دوانده بود ك��ه در گزارش رس��مي دولت 
امريكا از وقايع ۱۱س��پتامبر ۲۰۰۱ از دولت اين 
كشور خواسته شده از قدرت نرم خود و برنامه هايي 
نظير Exchange براي به دس��ت آوردن ذهن و 

قلب مردم خاورميانه استفاده شود. 
در ميان اسناد امريكا ش��واهدي از تالش مستمر 

دولت هاي مختلف اين كشور براي برقراري ارتباط 
با مردم ايران بعد از اشغال و تعطيلي سفارت امريكا 

در ايران ديده مي شود.
 يك نمونه از اين تالش ها، راه اندازي صفحه اي 
موسوم به سفارت مجازي امريكا در تهران توسط 
وزارت خارج��ه امريكاس��ت كه در وب س��ايت 
رسمي آن نوشته شده اس��ت: »دنيا مي داند كه 
امريكا يك س��فارت را در ايران از دست داد، اما 
ما در واقع چيزهاي بيشتري را از دست داديم؛ 
ما از ارتباط با مردم ايران، دسترس��ي به جامعه 
ايران و هزاران تعامل روزانه بين مردم دو كشور 

محروم شديم. 
  فعال ش�دن دوباره يك برنامه ضدايراني 

بعد از 25 سال 
اسناد نشان مي دهد كه در امريكا، ارتباط با مردم 
ايران همواره تالش��ي در خدمت سياست رسمي 
امريكا براي جاسوس��ي از اي��ران و براندازي نظام 
سياسي تهران بوده اس��ت. اولين سند براي نشان 
دادن مفهوم مردم در ديپلماسي عمومي امريكا در 
يك اقدام وزارت خزانه داري امريكا ديده مي شود. 
وزارت خزان��ه داري همزم��ان ب��ا روي كار آمدن 
دولت محمد خاتمي سازماني به نام جست وجوي 
زمينه هاي مشترك را از تحريم ها معاف كرد. اين 
س��ازمان كه از س��ازمان هاي مهم در ديپلماسي 
عمومي امريكاست در س��ال ۱98۲ تأسيس شد، 
اما بخش ايران آن در فاصله نزديكي به تش��كيل 
دول��ت اصالحات فعال ش��د و در س��ال هاي بعد، 
زمينه س��خنراني بس��ياري از مخالف��ان ايران از 
جمل��ه عبدالكريم س��روش )در س��ال ۱998( را 

فراهم آورد. 

 ،Exchange يك��ي از اي��ن راهبرده��ا برنام��ه
برنامه اي موس��وم ب��ه برنام��ه بين المللي رهبري 
بازديدكنندگان بود كه بخش ايران آن در س��ال 
۲۰۰۶، بعد از وقفه اي ۲۵ساله و در راستاي فعاليت 
همه جانبه دولت و كنگره امريكا ب��راي براندازي 
دولت ايران فعال ش��د. پس از فعال ش��دن بخش 
ايران، برنامه رهبران خارجي دولت امريكا دعوت 
از هنرمندان ايراني را در دستور كار خود قرار داد. 
به گزارش CNN از س��ال ۲۰۰۶ وزارت خارجه 
امريكا در قالب همين برنام��ه ميزبان 3۱ گروه از 

ايراني ها بوده است. 
  مخملباف و پناهي چگونه جذب شدند

انديشكده آتالنتيك در س��ال ۲۰۱3 گزارش داد 
بين سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰9 بيش از ۲۵۰ ايراني، 
شامل هنرمندان، ورزشكاران، متخصصان پزشكي 
و مدرسان زبان فارسي در قالب برنامه هاي مختلف 
Exchange از جمل��ه برنامه رهب��ران خارجي 
به امريكا آورده ش��دند. تحليلي در يك پايان نامه 
سال ۲۰۱۱ نش��ان داد اكثر هنرمندان ايراني كه 
بين سال هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰9 در قالب اين برنامه  
به امريكا دعوت شدند در حوادث پس از انتخابات 
سال ۱388 از منتقدان صريح دولت ايران بودند. 
محس��ن مخملباف و جعفر پناهي دو نفر از چند 
نفري هستند كه در اين تحليل به عنوان نمونه به 

آنها اشاره شده است. 
ساير برنامه هاي Exchange هم سياسي بودند. 
يكي از اين برنامه ها بين سال هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۰8 
با همكاري دفتر حضور منطق��ه اي ايران در دوبي 
كه به صراحت اعالم ش��ده بود براي جاسوسي از 
ايران تأس��يس ش��ده، حدود ۲۵ معلم فارسي را 

براي تدريس زبان فارسي در دانشگاه هاي امريكا 
دعوت كرد. هدف از تأكيد بر فراگيري زبان فارسي 
مطابق اسناد رسمي وزارت خارجه امريكا و گزارش 
رسانه هاي اين كشور، كس��ب اطالعات از ايران و 
تدوين راهبردهايي براي حمايت از مخالفان ايران 

به قصد تغيير نظام سياسي اين كشور بوده است.
عالوه ب��ر برنامه ه��اي فرهنگي و آموزش��ي نظير 
برنامه هاي Exchange دولت امريكا تالش هاي 
زيادي در زمينه هاي ديگر با هدف براندازي رژيم 
ايران انجام داده اس��ت. سيمور هرش روزنامه نگار 
تحقيقي نيويوركر در جوالي س��ال ۲۰۰8 از قول 
مقامات نظام��ي و اطالعاتي و منابع��ي در كنگره 
گزارش داد دولت جورج بوش درخواست بودجه اي 
به ارزش 4۰۰ميليون دالر براي تش��ديد عمليات 
مخفيانه در ايران كرده كه با موافقت كنگره همراه 

شده است. 
   اميد به جوانان كافه رو 

زماني اهميت اين ماجرا بيشتر مي شود كه نگاهي 
به مصاحبه ب��اراك اوباما رئيس جمه��ور امريكا با 
فريدمن روزنامه نگار نيويورك تايمز بيندازيم. در 
اين مصاحبه رئيس جمه��ور امريكا به صراحت به 
اين نكته اشاره مي كند كه طبقه متوسط در ايران 
مي تواند به عنوان اهرمي ب��راي مقابله با هرگونه 

ماجراجويي ايران عمل كند. 
جان كري وزي��ر امورخارجه س��ابق امريكا نيز در 
اظهارنظ��ري مدعي ش��د جوانان كاف��ه رو ايران 

خواستار تغيير هستند. 
به اين ترتيب روشن اس��ت كه همچنان تغيير در 
طبقات زيرين جامعه با تأكيد بر گروه هاي مرجع 
همچون هنرمندان در دستور كار امريكا قرار دارد. 
شايد چند سال بعد روش��ن شود كه دولت ترامپ 
براي مقابله با ايران چه برنامه هاي اينچنينی را در 

دستور كار خود قرارداده است. 
به ط��ور حتم عناص��ر اطالعاتي نظ��ام جمهوري 
اس��المي ايران در مقابل چنين اقداماتي هوشيار 
بوده و مقابله الزم را انجام خواهند داد، اما بد نيست 
كه در اين ب��اره روش��نگري هاي الزم نيز صورت 
بگيرد تا با آغاز يك برخورد ام��كان مظلوم نمايي 

فراهم نشود.

نگاهی عبرت آميز به يكی از مهم ترين برنامه های نفوذ

سلبريتی ها چگونه اسب تروای نفوذ فرهنگی شدند
مهدی  پورصفا

   گزارش   یک

رئيس جمه�ور همچن�ان ب�ر موض�ع خ�ود ايس�تاده 
و در صورت�ي ك�ه اطمين�ان داش�ته باش�د دي�دار ب�ا 
فردي ب�ه م�ردم م�ا كم�ك مي كن�د، امتن�اع نمي كند. 
به گزارش فارس، علي ربيعي سخنگوي دولت صبح ديروز در 
نشس��ت خبري هفتگي خود با اصحاب رسانه گفت: تعهد در 
مقابل تعهد، استراتژي اي است كه اتخاذ كرديم، همچنين در 
ديدار وزير خارجه نحوه اجراي تعهدات پيگيري ش��ده و سفر 
ديروز آقاي عراقچي به پاريس در ادامه ش��يوه انجام تعهدات 
اروپايي است. وي افزود: بايد نفت ايران خريداري شود و پول 
آن در دسترس باشد، ما با روسيه در زمينه تبادالت اجرايي به 

گفت وگو خواهيم نشست. 
س��خنگوي دولت تصريح كرد: ما با مالزي ه��م در اين مدت، 
مالقات داش��تيم و ماهاتير محمد در آينده ب��ه ايران مي آيد، 
ژاپني ها هم اب��راز تمايل براي هم��كاري كرده اند. در صورتي 
كه تعهدات به طور كامل انجام ش��ود ما هم به آنچه در برجام 

داشتيم نزديك مي شويم. 
وي ادامه داد: هدف نهايي ما اجراي كامل تعهدات برجام است؛ 
ما تعهدات را كاهش نداده ايم كه از برجام خارج ش��ويم، بلكه 
براي اين است كه طرف مقابل را به تعهدات برجام برگردانيم. 

     برداشتن گام سوم بستگي به طرف مقابل دارد
ربيعي اظهار داش��ت: اينكه ما به س��مت گام سوم حركت 
نكنيم بستگي به انجام تعهدات طرف مقابل دارد و مشروط 
به رضايت تهران از انجام تعهدات اروپايي دارد، اگر تا فرصت 
باقي مانده گامي از سوي اروپا برداشته نشود ما گام محكمي 

برمي داريم. 
ربيعي اظهار داش��ت: نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد نسبت به 
تيرماه هشت واحد كمتر شده است، توليدات واحدهاي بزرگ 
صنعتی در بورس در تيرماه نسبت به خرداد رشد ۶/۵درصدی 

و واردات لوازم خانگي 8۰درصد كاهش داشته است. 
وي افزود: ما افزايش ۲۲درصدي جواز صنعتي داشته ايم، پس 
از ۱8ماه پر استرس به س��مت تعادل مثبت حركت مي كنيم 
كه عالمت خوبي بوده و عالمت مثب��ت ديگر مقرون به صرفه 

بودن توليد است. 
سخنگوي دولت تصريح كرد: يك تصميم خوب ديگر در هيئت 
دولت روز گذشته گرفته شد مبني بر اينكه ۵هزار ميليارد ديگر 
به بخش مسكن واگذار شد كه اين امر باعث رونق در اين بخش 
مي ش��ود و هزارو۵۰۰ميليارد هم براي زيرس��اخت اسَت، نه 
اينكه به سمت وام دهي برود بلكه 3۵درصد آن براي گاز، آب 
و برق اختصاص يافته و بقيه منابع هم براي ديگر زيرساخت ها 

به وزارت راه ارائه شد. 
   اجراي گام سوم محتمل است

وي در خصوص اينكه گام س��وم ايران چ��ه خواهد بود؟ بيان 
داشت: درست نيست االن نوع اقدام خود را در گام سوم اعالم 
كنيم، تصميم الزم در اين خصوص گرفته شده، اقدام ما سخت 
است و ما منتظر خواهيم ماند تا روز آخر و متناسب با عملكرد 

طرف مقابل تصميم گيري الزم را خواهيم داشت. 
س��خنگوي دولت در مورد س��فر وزراي امور خارج��ه و نيرو 
به مس��كو و ارتباط آن با انجام تعه��دات برجامي گفت:  تمام 
مالقات هاي خارجي ما و همين س��فر آقاي ظريف به مس��كو 
در خصوص مسائل منطقه اي و بين المللي و همچنين موضوع 
كميسيون اقتصادي دوجانبه ميان ايران و روسيه با حضور آقاي 
اردكانيان وزير نيرو هم به مسكو پيش مي رود. بخشي از تمام 

اقدامات سياست خارجي ما در زمينه برجام است. 
   موضع رئيس جمهور درباره مذاكره مس�تقيم با هر 

مقامي تغيير نكرده است
وي در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاري درب��اره اظه��ارات اخير 
رئيس جمهور در حوزه مذاكرات و ارتباطات بين المللي گفت: 
رئيس جمهور همچن��ان بر موضع خود ايس��تاده كه به خاطر 
منافع ملي در صورتي كه اطمينان داشته باشد مالقات و  ديدار 
با فردي  به مردم ما كمك مي كند امتناع نمي كند. هيچ تناقضي 
در صحبت رئيس جمهور وجود نداشته است و مكلف به پيگيري 
منافع ملي هستند در مقابل اگر مالقات با شخصي به نفع منافع 

ملي نيست، امتناع مي كنند. 
وي افزود: پيش��داوري ب��دون در نظر گرفت��ن ابعاد صحبت 
رئيس جمهور در راستاي استراتژي كساني است كه مي خواهند 
ما منزوي شويم. بايد هم افزايي داخلي ايجاد كرده و جامعه را 

نگران نكنيم. 
ربيعي گفت: مايلم مجدد تأكيد كنم، لطفاً بياناتي را كه در 
اين دوره از سوي رئيس جمهور، ظريف و دستگاه ديپلماسي 
مطرح مي ش��ود، بدون تحليل در نظر بگيريد، اينها بيشتر 
جنبه اطالعات دارد. عده اي نگران شدند، عده اي بدجنسي 
كردند، عده اي برداش��ت غلط كردند كه او عقب نش��يني 

كرده است. 
وي بيان كرد: به نظر من هدف رئيس جمهور امريكا براي ديدار 
با رئيس جمهور ايران، يك چيز است و هدف ما يك چيز ديگر. 
هدف رئيس جمهور امريكا بيشتر براي مسائل داخلي كشورش 
است، اما هدف ما اين است به هر آنچه حقمان است و اجحاف 

شده برگرديم. 
ربيعي تصريح كرد: ما كشور مستقلي هستيم، بايد با ما منصفانه 
و بدون فشار صحبت شود. اين صحبت هاي رئيس جمهور در 

راستاي تعامل حداكثري با كشورهاي دنيا بوده است. 
    از پيشنهاد فرانسه استقبال مي كنيم

وي در خصوص پيشنهادهاي اخير انجام شده از سوي فرانسه 
به ايران كه طبق آن يك خط مالي ۱۵ميليارد دالري در نظر 

گرفته شده است، اظهار داشت: موضوع اصلي مذاكره با طرف 
اروپايي فروش نفت و اينكه پول آنها به ايران برگردد است، يعني 
پول حاصل از فروش نفت به راحتي در اختيار ايران قرار بگيرد، 

اما ظاهراً طرف اروپايي نياز به هماهنگي بيشتري دارد. 
ربيعي اظهار داشت: براي آنكه در اين موضوع ديگر كشورها هم 
سهمي داشته باشند، قرار است هماهنگي هاي بيشتري صورت 
بگيرد، قطعاً نياز به اجماع با يكديگر دارند اما به اين موضوع ما 

دخالت نداريم و اين مسائل به خودشان مربوط است. 
وي ادامه داد: ما هم قطعاً همانطور كه قباًل گفتيم اگر اروپايي ها 
تعهدات خود را انجام دهند اولين قدم اين است كه گام سوم 
را آغاز نخواهيم كرد اما همه اينها بس��تگي به عملكرد طرف 

اروپايي دارد. 
س��خنگوي دولت در خصوص اينكه آيا طرف فرانس��وي هم 
۱۵ميليارد دالر را پيشنهاد داده اس��ت يا خير؟ اظهار داشت: 
اجازه بدهيد اعداد را در غير آنچ��ه در اين برهه از زمان مطرح 
مي كنند داشته باشيم اما ممكن است اين رقم هم تغيير كند. 

سخنگوي دولت در پاسخ به اين س��ؤال كه امريكا چه ميزان 
در ادع��اي صفر كردن ف��روش نفت ايران موفق بوده اس��ت؟ 
گفت: تحريم هاي نفتي بي تأثير نبوده اس��ت، ولي ما كشوري 
با ۱۵همس��ايه هس��تيم و در منطقه ای زندگي مي كنيم كه 

فرصت هاي بسيار زيادي براي ماست. 
وي افزود: م��ا نفت را ب��ه روش ه��اي مختلف ك��ه بخواهيم 
مي فروشيم به خصوص كه مدير برجسته در حوزه نفت داريم. 
اكتشافات و طرح هاي نفتي جلو مي رود و اجازه بدهيد از سؤال 
شما حسن استفاده را بكنيم براي اينكه بگويم در پارس جنوبي 
تصميمات خوبي در جلس��ه سران قوا گرفته ش��ده تا بتوانيم 

پروژه ها را بدون كمك خارجي تأمين مالي و دنبال كنيم. 
وي از فشار جاسوسان به ايران براي دريافت اطالعات فروش 

نفت خبر داد. 
س��خنگوي دولت در مورد اخبار منتش��ر ش��ده از بركناري 
ش��مخاني به دس��تور رئيس جمهور گفت: چني��ن چيزي را 

نشنيده ام و اطالعي در اين باره ندارم.

رئيس دفتر رئيس جمهور:

توقف گام سوم منوط به رضایت تهران از انجام تعهدات اروپایی است

خبر

برنامه Exchange، برنامه اي 
موس�وم به برنامه بين المللي 
بازديدكنن�دگان  رهب�ري 
بود كه بخ�ش اي�ران آن در 
س�ال 2۰۰6، بع�د از وقفه اي 
25ساله و در راستاي فعاليت 
همه جانب�ه دول�ت و كنگره 
امريكا ب�راي براندازي دولت 
ايران فعال ش�د. پس از فعال 
ش�دن بخش اي�ران، برنامه 
رهبران خارجي دولت امريكا 
دعوت از هنرمندان ايراني را 
در دس�تور كار خود قرار داد


