توطئه سیاسی غرب برای نرسیدن به توافق جامع
رئیس ش��ورای فرهنگی نهاد ریاستجمهوری با بیان اینکه
کاه��ش تصنعی قیمت نفت یک توطئه سیاس��ی اس��ت ،گفت:
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اما ميتوانس��تم کم��ک کنم که درس صحیح��ی از آن جنگ
بیاموزی��م و آن را برای افغانس��تان و س��ایر چالشهایی که در آنجا
منافع بنیادین داشتیم به کار گیریم .مصمم بودم که به صورت دقیق
در زمانی که با انتخابهاي سخت آینده رو به رو ميشویم ،با تجربه،
عقالنیت ،احتیاط و تواضع بیشتر ،این درسها را عملی کنم.
ژن��رال پترائوس و مک کریس��تال پیش��نهاد کردند که طرح
«کوین» را در مورد افغانس��تان پیاده کنیم .ب��رای انجام این کار،
آنان مانند عراق ،به س��ربازان بیش��تر نیاز داش��تند .ام��ا اگر این
ب��ار معادل��ی مانند «بیداری س��نی» در افغانس��تان رخ نمی داد،
چ��ه اتفاقی ميافت��اد؟ آیا این امکان وجود داش��ت که ما از عراق
درسهاي اشتباهی فرا گرفته باشیم؟
مهمترین مخالف رکگوی پیش��نهادات پنتاگون ،جو بایدن،
معاون رئیسجمهور بود .از نظر او ایده افزایش نیرو ،موفقیتآمیز و

كتاب :انتخابهاي سخت
نوشته :هیالری کلینتون
ترجمه :حسين ارجلو
کتاب «انتخابهاي س��خت» نوش��ته هیالری رودهام کلینتون
وزیر امور خارجه س��ابق آمریکاست که در آن به شرح انتخابهاي
سخت و دش��وار خود در طول دوران مسئولیتش پرداخته است.
این کتاب در شش فصل به نگارش در آمده است و نویسنده سعی
کرده شرح نس��بتا ً مفصلی از مراودات دیپلماتیک و دشواریهاي
گزینهه��اي پیش روی خود را تصویر نماید .سیاس��ت روز به طور
روزانه بخشهايي از ترجمه این کتاب را منتشر خواهد کرد.

مهدي رجبي
گروه سياست
اين ش��ايد براي اولينبار نباشد كه رئيس دولت
تدبي��ر و اميد ،در يك همايش يا نشس��ت تخصصي
درخصوص مسائلي صحبت كند كه چندان ارتباطي
با آن مراسم نداشته باشد.
اتفاقي كه طي يك س��ال و اندي از عمر دولت
يازدهم بارها و بارها رخ داده و رئيسجمهور محترم
در زماني كه پشت تريبون قرار ميگيرد ،يا منتقدان
را به باد انتقاد ميگيرد و يا به مس��ئوالن گذشته از
خود ايراد ميگيرد.
اين اتفاق ديروز هم رخ داد .هفتمين جش��نواره
بينالمللي فارابي در سالن شهيد بهشتي نهاد رياست
جمهوري برگزار ش��د .جشنوارهاي كه در زير عنوان
آن نوش��ته ش��ده بود« :ويژه تحقيقات علوم انساني
و اس�لامي» يعني يك جش��نواره كامال تخصصي با
موضوعات مشخص.
ام��ا رئيسجمه��ور محت��رم به عن��وان يكي از
س��خنرانان اين مراس��م ،باز هم فرص��ت را غنيمت
شمرد تا منتقدان دولت را مورد نوازش قرار دهد.
آق��اي روحاني در س��خنراني خود ب��ا كنايه به
منتق��دان پيادهروي وزير امور خارجه كش��ورمان و
جان كري ،عنوان ميدارد« :حاال ممکن اس��ت ایراد
بگیرن��د و بگویند تند و کن��د راه رفته ،کتاش کج
ب��وده و یا عینک��ش طوری بوده اس��ت .اینها حرف
نشد».
آي��ا واقعا منتقدانِ به ق��دم زدن آقاي ظريف و
كت كج وزي��ر خارجه ايراد گرفتهاند
جان كري ،به ِ
يا از فِرِيم عينك آقاي وزير خوششان نيامده است؟
آيا مش��كل اين بوده كه چرا تند يا كند قدم زدهاند؟
قطعا مش��كل منتقدان با آن پيادهروي نابجا ،چيزي
فراتر از آنچه رئيسجمهور ميفرمايد اس��ت .مشكل
منتقدان با رفتارهاي منفعالنه دس��تگاه ديپلماسي
كشورمان اس��ت كه ظاهرا همه قدرتهاي غربي را
كدخدا ميداند و جسارت پاسخگويي متقابل به آنها
را ندارد.
منتق��دان ،انتقاد دارند چ��را كه رفتارهاي اخير
س��رداران عرصه ديپلماس��ي نش��ان از عدم رعايت
برخي بديهيات دارد .نگراني منتقدان همان نگراني

بدون لكنت

سرشار از
ایدهآلیسم دوران ِکنِدی

موثر نبود .افغانستان ،عراق نبود .تالش گسترده برای «ساختن یک
کش��ور» در مکانی با زیربناها و تس��لط ناکافی ،محکوم به شکست
بود .او فکر نمیکرد که طالبان قابل شکس��ت دادن باشد و معتقد
بود اعزام س��ربازان بیش��تر ،نس��خهاي برای (فرو رفتن) در باتالق
خونی دیگری اس��ت .معاون رئیسجمهور در عوض ،درباره حضور
نظامی در ابع��اد کوچکتر و تمرکز بر فعالیتهاي ضدتروریس��تی
استدالل ميکرد .ژنرال جونز و رام امانوئل هم نگرانیهاي مشابهی
را ابراز کردند.
مش��کل این اس��تدالل ای��ن بود که اگ��ر طالبان ب��ه تصرف
قس��متهاي بیش��تری از کش��ور ادامه ميداد ،انجام عملیاتهاي
ضدتروریس��تی موثر ،س��ختتر ميشد .ما ش��بکههاي جاسوسی
مش��ابه مورد نیاز برای شناسایی تروریس��تها و یا پایگاههایی که
از آنج��ا حمله به داخل و خارج افغانس��تان را آغ��از ميکردند ،در
اختیار نداش��تیم .القاعده پناهگاهی امن در پاکستان داشت .اگر ما
قس��متهاي زیادی از افغانستان را به نفع طالبان ترک ميکردیم،
القاعده ،دوباره در آنجا هم پناهگاه امن به دست ميآورد.
یکی دیگر از افراد بدبین برای اعزام س��ربازان بیشتر ،ریچارد
هالب��روک بود .ما یکدیگ��ر را از دهه  90میالدی ميش��ناختیم،

دميدن بر فانوس روا نيست

منتقدان به خصوص در
روياروييهاي خارجي
ميتوانند اهرم فشار در
برابر زيادهخواهيهاي
طرف مقابل باشند ،اما
متاسفانه دولت محترم
نه تنها از اين فرصت و
ظرفيت استفاده نميكند
بلكه دقيقا كار نبايد خود
را با قدرت و جديت ادامه
ميدهد تا منتقدان خود
را از مسير خارج كند
رهبر انقالب اس��ت كه در دي��دار با «دكتر ظريف و
دوستانشان» اشاره داشتند .ضررهايي كه نشست و
برخاس��ت با طرف امريكاي��ي دارد .اينكه «این کار،
م��ا را در افکار عموم��ی ملتها و دولتها به تذبذب
متهم میکند و غربیها با تبلیغات عظیم خودشان،
جمه��وری اس�لامی را دچ��ار انفع��ال و دوگانگ��ی

خيانت است
برخ��ي جريان��ات سياس��ي ماهها اس��ت از بودج��ه و امکانات
بيتالمال براي انتخابات مجلس س��ال آين��ده هزينه و برنامهريزي
ميکنن��د .پرداختن زودهنگام و با بودجه بيتالمال کار ناپس��ندي
است و البته خيانت است.
ناشناس

فرش قرمز پهن کردهايم
ف��رش قرمز ب��راي اروپاييها پهن کردهايم ک��ه بيايند و به ما
توهي��ن کنند و بروند .يک گروه آمدند و با فتنهگران ديدار کردند،
گروه ديگري از آلمان آمد و گستاخي کرده و رفت .اين فرش قرمز
را وزارت امور خارجه نميخواهد جمع کند؟
سليماني

سرمايههاي ملي
سه سال است که مدرک کارشناسي ارشد گرفتهام اما بيکارم.
ه��ر کجا که بگوييد فرم پر کردهام اما از کار خبري نيس��ت .روزها
در يک ش��رکت منشي شدهام با حقوق ماهانه سيصد و پنجاه هزار
تومان اين همه درس خواندم اما به دليل بيتدبيري مسئوالن هيچ

جمع خودش��ان ک��ف نمیزنند ،بلكه ب��ا تهديدات
هماهنگش��ده خود س��عي ميكنند توان و ظرفيت
مذاكرهكنن��دگان خ��ود را ب��اال ببرن��د .در واق��ع
آنه��ا منتقدان خ��ود را اهرم فش��ار دربراب��ر ايران
ميدانن��د تا با اين وس��يله ق��درت چانهزني خود را
افزايش دهند.
دوم آنكه از شخص رئيسجمهور انتظار نميرود
كه منتقدان خود را به صفت «بالهت» مفتخر كنند
يا س��عي در «ابلهنمايي» منتق��دان نمايند .آيا واقعا
منتق��دان ب��راي «آنطرفيها» كف ميزنن��د يا از
برخ��ي رفتاره��اي عجيب «اينطرفيها» بر س��ينه
ميزنند؟!
ضمن آنكه آي��ا منتقدان دول��ت و به خصوص
دستگاه ديپلماسي دليل انتقاد خود را چون «انتقاد
چیز خوبی است» ميدانند و براي همين اشتباهات
و خطاهاي مسئوالن را گوشزد ميكنند؟
از آقاي دكتر بعيد است كه اينقدر سادهانگارانه
مخاطب��ان خ��ود را آدمهاي ناقصالعقل��ي بداند كه
بيهيچ دليل و هدفي انتقاد ميكنند.
آق��اي روحان��ي انتقاد را «هو ک��ردن ،تهمت و
تخریب» نميداند ،اما متاسفانه برخي از دولتمردان

هر گز به سعادت و خوشبختى نرسد ملتى که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشود
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خروجي نميتوانم از اين علم داشته باشم بسياري از همکالسيهاي
دوران دانش��گاهي ام نيز همين وضعيت را دارند .اينها سرمايههاي
ملي هستند و چرا از مسئوالن کسي قدرشان را نميداند.
ناشناس

ياد باد آن...
دهه فجر را به همه مردم عزيز و ش��ريف ايران اسالمي تبريک
ميگويم .ياد باد آن روزگاران ياد باد .جاي شهداي عزيزمان و امام
گرانقدرمان بخير.
عظمتي

مگر شريک جرم است؟
آق��اي رحيم��ي توق��ع داش��ته آق��اي احمدينژاد از ايش��ان
درخص��وص تخلفات حمايت کند .اين چه توقع نابجا و نادرس��تي
اس��ت .آقاي رحيمي مگر آقاي احمدينژاد شريک شما در تخلفات
هس��تند که توق��ع حمايت داريد .آقاي رحيم��ي آقاي احمدينژاد
را ب��ا اين نامهها و برچس��بها نميتوانيد خراب کنيد .بهتر اس��ت
توبه کنيد.
سجادي

با مردم هم قدم بزنند
ايکاش مس��ئولين دول��ت و وزرا که با س��ران آمريکايي قدم
ميزنن��د ب��ا مردم پايين ش��هر هم قدم بزنن��د و در محالت پايين
هم قدم بزنند ش��ايد دلش��ان به رحم بيايد و فکري براي اين تورم
و گراني بکنند.
نصرتي

از عمل خبري نيست
آق��اي روحاني رئيسجمه��ور محترم در ديدار با ورزش��کاران
فرمودهان��د که باي��د ورزش از تصدي دولت خارج ش��ود  .به آقاي
روحاني بفرماييد س��الها اس��ت که اين سخن را روساي جمهوري
سابق نيز فرمودهاند اما از عمل خبري نيست .همين دولت يازدهم
چه کاري در اين يکس��ال براي خصوصيش��دن ورزش انجام داده
است.
مهابادي

مديران سالم نياز است
ش��خصي مثل آقاي رحيمي که در ديوان محاسبات و معاونت
اول رياس��ت جمهوري قرار بوده با فس��اد مبارزه کند خود متخلف
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ننجون
نامه سرگشاده ننجون به مدیرمسئول
روزنامه سیاست روز(قسمت سوم)

آقای مدیرمسئول!

یادت��ان ميآید چق��در به من توصی��ه ميکردید که
در کش��ور بحرانس��ازی کنم و با عناصر وابسته به شرق
و غرب و آمریکای جهانخوار ارتباط داش��ته باش��م و آب
در آس��یاب دشمنان قسم خورده نظام بریزم؟ حاال چطور
ش��ده که به تحریک آقای "سروش آسمانی" همه چیز را
انکار ميکنید و حاضرید در این س��ر سیاه زمستان راهی
زندان بشوم؟
من این همه برای اعتالی روزنامه زحمت کش��یدم و
دود چ��راغ خوردم و اختالس نکردم و ننجون خوبی بودم
آن وقت شما به خاطر حرفهاي آقای "سروش آسمانی"
بن��ده را فروختید و آبروی مرا بردید .زش��ت نیس��ت این
کارها؟!
آقای مدیر مسئول!

در قب��ال انتقاده��اي دلس��وزانه و مش��فقانه دقيقا
همين رفتار دور از اخ�لاق را در مقابل منتقدان به
كار ميگيرند .افرادي ك��ه منتقدان را هو ميكنند،
ب��ه آنها تهمت ميزنن��د كه مثال از قب��ل تحريمها
جيبش��ان را پر كردهان��د يا با برچس��بزني آنها را
تخريب ميكنند.
اتفاقي كه براي دولتي كه يكي از اهداف خود را
«احیاي اخالق» ميداند برازنده نيست.
به گفته آقاي رئيسجمهور «انتقاد یعنی راه را
بهتر نشان دادن» تعريف درستي كه شايد الزم باشد
مجال بيش��تري را براي آن اختصاص داد .اما مالك
«راه درس��ت» كيست و چيست؟ قطعا هر فردي در
ه��ر جايگاه��ي ،تصميم و تفكر خ��ود را بهترين راه
يا همان راه درس��ت ميداند ،ام��ا وقتي يك منتقد
«فانوس» خود را روشن كند ،ميتوان به راحتي راه
را از چاه نشان دهد.
براي همين است كه معتقديم ،دميدن بر فانوس
منتقد ،شيوه منطقي براي حل مشكالت نيست.
اتفاق��ا ش��ايد بزرگترين نقد به دولت ،ش��يوه
برخورد با نقد باشد.
اين را بارها اش��اره كردهايم ك��ه دولت محترم
ب��ه راحتي ميتواند از منتق��دان خود به عنوان يك
ب��ازوي قوي و اثرگذار اس��تفاده كن��د .منتقدان به
خصوص در روياروييهاي خارج��ي ميتوانند اهرم
فش��ار در برابر زيادهخواهيهاي طرف مقابل باشند،
اما متاس��فانه دولت محترم ن��ه تنها از اين فرصت و
ظرفيت اس��تفاده نميكند بلكه دقيقا كار نبايد خود
را ب��ا قدرت و جديت ادامه ميدهد تا منتقدان خود
را از مسير خارج كند.
دول��ت حتي از منتقداني كه به زعم دولتمردان
داراي ات��اق فك��ر و عمليات هس��تند ه��م ميتواند
ب��ه خوبي اس��تفاده كند و براي آنها نيز س��ناريويي
داش��ته باش��د ،اما متاس��فانه ظاهرا تصمي��م بر آن
اس��ت كه همه منتقدان و حتي دلس��وزان را با يك
چوب بتاراند.
اتفاقي كه نه تنها از اعتدال به دور اس��ت ،بلكه
از دولتي كه رئيس آن يك فرد باتجربه ،باس��ابقه و
البته باسواد است بعيد به نظر ميرسد.
نامه  ۵3نهج البالغه

است .همانگونه که خطيب محترم نماز جمعه فرمودند براي مبارزه
با فس��اد بايد مديران س��الم در راس باش��ند نه مديران مفس��د و
رانتخوار.
زماني

درود بر مجاهدان
درود خدا بر مجاه��دان راه خدا .درود بر حزباهلل که برخالف
دولتهاي عربي يک تنه جلوي رژيم اش��غالگر قدس و تجاوزات آن
را گرفته است.
صابريان

افسوس از اينهمه انعطاف
تي��م ديپلماس��ي دول��ت يازدهم تم��ام قد ت�لاش ميکند تا
کاخ س��فيد هي��چ دلخوري پيدا نکن��د اما در ج��واب آمريکاييها
نماين��ده اي��ران در س��ازمان مل��ل را ديپ��ورت ميکنن��د و ب��ا
کم��ال تاس��ف اي��ن دهنکجي آمري��کا را دول��ت ب��ا معرفي فرد
جدي��د پاس��خ ميده��د! افس��وس از اي��ن هم��ه انعط��اف مقابل
شيطان بزرگ.
نجاتي

من با حقوق ناچیز ننجونی در حال امرار معاش بودم
و خودتان فردی به اسم (ج  -الف) را به من معرفی کردید
و گفتید هر چقدر دلت خواس��ت ایشان را تیغ بزن و من
چون از س�لامت مالی ش��ما مطمئن بودم هر روز به یک
بهانهاي از او پول ميگرفتم و خرج کودکان بیسرپرست
و زنان سرپرس��ت خانوار ميکردم .البته این اواخر کار به
جایی رس��یده بود که آق��ای (ج  -الف) مرا در کوچههاي
تاریک غافلگیر ميکرد و به زور در جیبم پول ميگذاشت.
هر چقدر هم التماس ميکردم فایدهاي نداش��ت .چند بار
هم پولهاي زیادی را برایم کارت به کارت کرد که با نظر
خودتان صرف امور خیریه کردم حاال این درست است به
من بگویند اختالس��گر؟ جان من درست است؟ مرگ من
درست است؟
خودتان که خبر دارید یک کالغ چهل کالغ کردهاند
و برای��م پاپوش دوختهاند .امی��دوارم حاال که این حقایق
را ميدانی��د الاقل هفت��هاي یکبار در زن��دان به مالقاتم
بیایی��د و کمپوت هم بیاورید .الزم به ذکر اس��ت که من
کمپوت گالبی و سیب دوست ندارم .همان کمپوت آلبالو
و گیالس بیاورید ،ممنون ميشوم.
در پای��ان توفی��ق و عاقب��ت بخی��ری هم��گان را
خواستارم.
والسالم
ننجون ملت ایران

نظرگاه
نامه رهبری اقدامی انقالبی

در مقابل تحریفات فراوان علیه اسالم بود
عضو کمیس��یون آموزش مجلس ش��ورای اس�لامی
گفت :در طول سالهای گذشته تحریفات فراوانی هم در
حوزه فرهنگی اتفاق افتاده اس��ت که نیازمند چنین اقدام
انقالبیای از سوی رهبر انقالب بود.
عبدالوحی��د فیاضی در گفتوگو با مهر ،با اش��اره به
اینکه نامه اخیر رهبر انقالب به جوانان اروپایی و آمریکای
ش��مالی یکی دیگر از نوآوریهای ایشان به شمار میرود
گفت :اینگونه نوآوریهای روش��نگرایانه در حوزه رهبری
انق�لاب اس�لامی را باید یک ب��رد بزرگ برای اس�لام و
استراتژی جمهوری اسالمی ایران دانست.
وی افزود :اس�لامی که امروز توس��ط جبهه مخالف
اس�لام ناب در جهان معرفی میشود اسالم واقعی نیست
از این رو در قالب بوق و کرناهای تند و مدرن و با استفاده
از نرمافزارهای پیش��رفته درپی منزوی کردن اسالم ناب
هستند تا از جلوه آن بکاهند.
فیاضی افزود :به جا بود که رهبر انقالب اس�لامی به
عنوان رهبر انقالبی جهان اسالم این اقدام ارزنده را انجام
داده و مس��تقیم ب��ا جوانان دلپاک اروپای��ی و آمریکایی
صحبت کند.
وی ادام��ه داد :آنچ��ه بی��ش از هم��ه در ای��ن نامه
جلبتوجه ک��رد این بود که رهبری جوان��ان را به متون
اصلی اسالمی که قرآن کریم است ارجاع دادهاند چه بسا
کس��انی که در دنیا هنوز با قرآن ب��ه عنوان اصلیترین و
محوریترین کتاب هدایت بشر آشنا نیستند.
فیاضی گفت :در طول س��الهای گذش��ته تحریفات
فراوان��ی ه��م در حوزه فرهنگ��ی اتفاق افتاده اس��ت که
نیازمند چنین اقدام انقالبیای از سوی رهبر انقالب بود.
وی خاطرنش��ان کرد :این اق��دام رهبری را به عنوان
یک پیروزی بزرگ برای جبهه انقالب اس�لامی میدانیم
که با اس��تقبال رسانههای مختلف جهان هم مواجه شده
اس��ت ،حوزههای فرهنگی جهان هم پس از دریافت این
نامه واکنشهایی نشان دادند که از نظر ما این واکنشها
مثبت است.
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هنگام��ی که او به عنوان مذاکرهکننده ارش��د همس��رم در بالکان
خدمت ميکرد .در س��ال  1996پیش��نهاد کرد ک��ه برای مالقات
با س��ران مذهب��ی ،گروههاي جامع��ه مدنی و زنان��ی که متحمل
فش��ارهای خشونت ناشی از جنگ شدهاند ،راهی بوسنی شوم .این
ماموریت��ی غیرمعمول برای بان��وی اول بود اما ،همچنان که بعدها
فهمیدم ،ریچارد هالبروک به ندرت وقت خودش را با امور معمولی
هدر ميداد.
هالبروک ش��خصیتی بزرگ ،تاثیرگذار ،سرش��ار از استعداد و
جاهطلبی بود .او پس از پیوستن به سرویس خارجی وزارت خارجه
آمریکا در س��ال  1962و در س��ن بیس��ت و یک سالگی ،در حالی
که سرش��ار از ایده آلیس��م دوران ِکنِدی بود ،دوران جنگ ویتنام
را درک ک��رد .در آنج��ا بود ک��ه وی نکتههاي دس��ته اولی درباره
مش��کالت ضدتروریستی آموخت .ریچارد هنوز در میانه دهه سوم
زندگی خود بود که به معاونت وزیر خارجه در امور ش��رق آس��یا و
اقیانوس��یه رسید و به عادیس��ازی روابط با چین کمک کرد .او با
رویارویی مستقیم با اسلوبودان میلوسویچ ،دیکتاتور صرب در سال
 1995و مذاکره در م��ورد پیمان صلح دیتون برای پایان دادن به
جنگ بوسنی ،نام خود را در تاریخ جاودانه کرد.

تكرار انتقاد از منتقدان در جشنواره بينالمللي فارابي

جلوه میدهند».
رهب��ر انق�لاب در همي��ن تابس��تان گذش��ته
درخص��وص مض��رات گفتوگ��و با دش��منان ايران
اس�لامي س��خن گفتند و از تجربه ذيقيمت سخن
ب��ه ميان آوردند« :یک تجربهی ذیقیمت دیگر برای
همه بود که متوجه ش��ویم نشس��ت و برخاس��ت و
ح��رف زدن ب��ا آمریکایی ها ،مطلق��اً تأثیری در کم
کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است».
البته ش��ايد برخيها همچنان به دنبال كس��ب
تجربه باشند!
آقاي رئيسجمهور در جش��نواره فارابي باز هم
از خجالت منتقدان خود درآمدند و اينچنين گفتند
كه« :آن طرفیها برای جمع خودشان کف میزنند
و ای��ن طرفیها معلوم نیس��ت چه میکنند و گاهی
ه��م برای آن طرفیها کف میزنن��د .بعد میگوییم
چ��را برای آنه��ا کف میزنید میگوین��د انتقاد چیز
خوبی اس��ت .باید گفت خدا عقل س��الم را به بدن
سالم بدهد».
اول آنك��ه تهديدات كنگره امري��كا كه به گفته
اغلب ديپلماتهاي كاركش��ته و كاربلد يك تقسيم
وظايف اس��ت ،نش��ان ميدهد كه آن طرفیها برای

خیلی کوتاه

همزمان با مذاکرات ،دس��ت به کاهش قیمت نفت زدند ،چرا که
نمیخواهند مذاکرات به توافق جامع برسد.
حجتاالسالم سیدرضا اکرمی در گفتوگو با فارس با تأکید
بر اینکه ما به سوخت نیروگاه احتیاج داریم ،یادآورشد :از اینرو،

در مذاکرات از خود انعطاف نش��ان دادیم و همگان بر صلحآمیز
بودن پرونده هس��تهای ایران اذعان دارند ،ام��ا همزمان با ادامه
مذاکرات هستهای با کاهش تصنعی قیمت نفت مواجه میشویم
که باید بگوییم کاهش قیمت نفت یک توطئه سیاسی است.

اکرمی ادامه داد :آنان به دلیل آنکه نمیخواهند مذاکرات به
توافق جامع برسد ،ناگهان مسأله کاهش قیمت نفت را به وجود
آوردند که در این زمینه عربس��تان ب��ا افزایش عرضه نفت خود
ضررهایی را بر خود و برخی کشورهای منطقه متحمل کرد.
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ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 78/100/000:ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﺭﺳﻴﺪ ﻭﺟﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻯ ﺍﻟﻒ،ﺏ،ﺝ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ :ﺳﺎﻋﺖ  14ﻣﻮﺭﺥ 93/11/28ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻯ ﺍﻟﻒ ﻭ ﺏ ﻭ ﺝ :ﺳﺎﻋﺖ  9:30ﻣﻮﺭﺥ 93/11/29ﺁﺩﺭﺱ:ﻛﺮﻣﺎﻥ -ﺑﻠﻮﺍﺭ 22ﺑﻬﻤﻦ – ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ – ﺩﻓﺘﺮﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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