
روزنامه صبح ايران

اگر کسی از امکانات دولتی و حکومتی 
در جهت حزب و گروه خود استفاده کند 

یا از مقام خود سوءاستفاده کند خالف است 
اما اگر مواردی باشد که قانون آن را پیش بینی کرده 

است تخلف محسوب مي شود

تعداد معدودی از بدهکاران بانکي هفته گذشته 
بازداشت شدند، افرادی که بازداشت شدند تقریبًا 

مشخص بود اقدام جدی نمی کنند االن هم در مقام 
رسیدگی به اموال شان هستیم و اگر جرمی مرتکب 

شده باشند به جرم شان رسیدگی می شود

مبارزه با فساد در مرحله اول یک اراده جدی می خواهد 
و اگر اراده جدی وجود داشته باشد بخش مهمی از 
ماجرا حل شده است. این اراده جدی حتماً قانون و 

اجرای خوب قانون را هم می خواهد ضمن اینکه باید 
ببینیم در کدام بخش ها کمبود بیشتری داریم

سرمقاله

صفحه 2

صفحه 5

رقابت اوالند و اوباما براي حمایت از قاتالن

همزمان با سفر اوالند به قطر وعربستان آشکار شد  وزیر امور خارجه: پرانتز های زیادی باقی مانده8 7

دو سال مذاکره، نقطه سرخط!

سرلشکر جعفری مطرح کرد 2

ایستادگي مردم یمن»دستاورد نوین انقالب اسالمي« است 
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و ناگهان 
دلواپس تشتت مي شوند

سرمقاله
1

شهردار تهران:

آسیب هاي زلزله تهران 
قابل مدیریت است

پايتخت
4

روحانی در مراسم نکوداشت روز معلم:

نمی توان به قوه قهریه که 
دستبند و کلت دارد گفت 
تو هم اجتهاد کن

خيابان 
پاستور

2

تراكم فيلم هاي مشكوك 
پشت دروازه اكران 

هنـر 
هفتـم

6
تجزیه یمن، شرط جانشین ولیعهد عربستان 
برای توقف جنگ 

آل سعود آرزویش را 
بر زبان آورد

چالش
8

انقالب برده ها 
عليه نژادپرستي 
صهيونيست ها

گزارش 
ويژه

9

صاحب ارتشی که 
نمی دانست 
چگونه بجنگند

پاورقی
3

چهارجوابي

ننجونتوافق نوشتم بدون پرانتز
3

8 8 0 0 6 9 6 9

سازمان آگهى هاى سياست روز آماده 
دريافت تبليغات و اسپانسر مي باشد
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سازمان آگهى هاى سياست روز آماده 
دريافت تبليغات و اسپانسر مي باشد
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سازمان آگهى هاى سياست روز آماده دريافت تبليغات و اسپانسر مي باشد

و ناگهان 
دلواپِس تشتت مي شوند

يك بنده خدايي به يك مناس��بتي رفته است و در 

مهدي رجبي

يك جايي س��خنراني كرده و گفت��ه »ما به عنوان 
مس��ئولین و نیروهای انقالب تکلیفمان اين اس��ت 
ك��ه اين نام��ی كه رهب��ر معظم انقالب ب��ا عنوان 
همدلی و همزبانی انتخاب كرده اند را حفظ كنیم و 
نگذاري��م جامعه دچار تش��تت ش��ود چراكه در هر 
جامع��ه ای آرای مختل��ف و اعتراض��ات مختلفی وج��ود دارد. بايد 
هوش��یار باش��یم كه وحدت كش��ورمان ك��ه در اصل نی��از واقعی 
كش��ورمان اس��ت حفظ كنیم و اجازه ندهیم باعث تفرقه شويم، به 

خصوص اينکه امسال در سال انتخابات هستیم.«
ياللعجب! كه برخي ها ش��ب مي خوابند و صبح بیدار مي ش��وند و 
يادشان مي افتد كه به عنوان نیروي انقالب نگذارند جامعه دچار تشتت 
ش��ود. به يکباره مسئولیتش��ان گل مي كند و از سخنان رهبري مايه 

مي گذارند و هوشیار مي شود و بر جلوگیري از تفرقه تاكید مي ورزند!
جالب تر آنکه شرايط امروز را به گردنه تشبیه مي كنند و بعد هم 
اعالم مي كنند: »شرايط امروز سخت تر از گردنه جنگ نیست چراكه 

ما می توانیم با آمادگی و وحدت از اين گردنه عبور كنیم.«
حاال اين وس��ط يکي از همان هايي ك��ه اجازه پیدا مي كنند تا بر 
صندلي هاي قرمز سالن اجتماعات و در مقابل همین بنده خدا بنشیند، 
سواالتي در ذهنش پديد مي آيد يا نه، نمي دانیم. اصال اگر سوال داشته 

باشد، اجازه دارد آن را بر زبان بیاورد؟ آزادي يك نفر! نبود؟
يکي نیس��ت از خودش بپرسد، حفظ وحدت جامعه، مخصوص 
ي��ك زمان خاصي اس��ت كه يك فرد خاصي كه از س��ر اتفاق مورد 
حمايت ماس��ت، الزم اس��ت يا در همه س��ال هاي پ��س از انقالب؟ 
وحدت جامعه اس��المي آيا فقط در س��ال جاري تکلیف مسئوالن و 
نیروهاي انقالب است؟ اگر ما واقعا اين قدر به حرف رهبرمان گوش 
مي دهیم، پس چرا آن وقتي كه ايشان در آن نمازجمعه تاريخي، از 
آقايان به ظاهر السابقون خواستند دست دشمن را ببینند، چرا همه 

چشمانشان را بستند؟ 
آن وقت ها حواس برخي نبود كه نبايد مردم را رو به روي هم قرار 
داد؟ يادش��ان نبود كه اعتماد مردم به نظام را نبايد خدش��ه دار كرد؟ 

يادشان نبود كه هوشیاري به خرج بدهند و جلوي تفرقه را بگیرند؟
راس��تي گردنه اين روزها شرايط س��ختي را پیش روي ما قرار 
داده اس��ت يا »لبه پرتگاهي« كه برخي ها در سال 88 نظام ما را به 

سمت آن كشاندند؟
هنوز هم براي برخي ها دس��ت دش��من در آن اتفاقات رو نشده 
ك��ه موضعي نمي گیرند و اگر خداي ناكرده حرفي بزنند، آن هم در 

جهت تضعیف نظام و دفاع نسبي از فتنه گران است؟ 
به قول قديمي ها خوب اس��ت كج بنشینیم و راست بگويیم. اگر 
رهبر انق��الب را به عنوان رهبري قبول داريم و اگر »براس��اس قانون 
اساسی باالي سر همه ما رهبري و نظر ايشان حجت است«، اگر »وقتی 
ايش��ان رهبر شدند، حرف ايشان حجت ش��د.« و اگر »وقتی كه نظر 

ايشان اعالم شود، تابع همان هستیم« چرا همیشه اينگونه نیستیم. 
چرا وقتي به نفعمان و به صرفه مان باش��د چنین مي كنیم و در 

غیر اين صورت خودمان را به نشنیدن مي زنیم.
چرا آن روزي كه عده اي شیريني حضور مردم در انتخابات را به 
كام دوستان تلخ و به كام دشمنان شیرين كردند، هیچ كس صدايش 
درنیامد؟ چرا وقتي نزديکان برخي ها دعوت به اردوكش��ي خیاباني 
كردن��د و در اعتراض��ات غیرقانوني خیاباني ش��ركت كردند و حتي 

بازداشت شدند، يکي پیدا نشد تا آنها را سر جايشان بنشاند؟ 
اگ��ر برخي ها امروز امنیت منطقه را مطرح مي كنند و همین را 
دلیل بر تاكید ب��ر همدلي مي دانند، رهبر انقالب در خطبه تاريخي 
29 خ��رداد88 فرمودند: »من میخواهم عرض كنم به اين حضرات، 
كه امروز يك لحظه ی حساس تاريخی برای كشور است؛ نگاه كنید 
ب��ه وض��ع دنیا، نگاه كنید ب��ه وضع خاورمیانه، ن��گاه كنید به وضع 
اقتصادی عالم، نگاه كنید به مس��ائل كش��ورهای همسايه ی ما مثل 
عراق، مثل افغانستان، مثل پاكستان. ما در نقطه ی حساسی از تاريخ 
ق��رار گرفته ايم. همه ی ما وظیفه داريم كه در اين مرحله ی تاريخی 

هوشیار باشیم، دقیق باشیم، مواظب باشیم اشتباه نکنیم.«
ح��اال بد نیس��ت برخ��ي در خلوت خودش��ان بنش��ینند و زير 
غلط ه��اي پرتع��داد همه اين س��ال ها، خط قرمز بکش��ند و از روي 

هركدام حداقل 10 بار بنويسند.
اي��ن توقع زيادي نیس��ت كه برخي ه��ا علي رغم همه س��ابقه 
و مسئولیت هايش��ان در قب��ال اش��تباهات و كوتاهي هاي خود هم 

مسئول باشند.
مردم ما همدلي، همزبان��ي، اتحاد و... هم خوب مي دانند و هم 

خوب عمل مي كنند، اگر عده اي از مسئوالن بگذارند!

سیاست روز اما و اگرهای طرح »مسکن اجتماعی« را بررسی مي کند؛

ايده هاي كاغذی برای تحقق رويای خانه دار شدن

در حاشیه یک حضور پرحاشیه

آغوش باز مسئوالن دانشگاه 
برای باشگاه سیاسي آشوب

صفحه 3

سخنگوی قوه قضائیه:

۱۰ بدهکار بانکی 
با مبالغ باال 

بازداشت شدند

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: اگر بعد از مذاکرات 
لوزان، ش�اهد اظهارات متفاوت نبودیم، متن توافق با سرعت 
بیش�تری نوش�ته می ش�د ولی ای�ن اظه�ارات قطع�ا کار را 

حساس تر می کند
 س��یدجالل فیاضی در برنامه "ب��دون خط خوردگی" راديو 
گفتگو، از آخرين اخبار مذاكرات و تدوين متن برنامه جامع اقدام 

مشترک سخن گفت.
وی اظهار كرد: بدلیل حساس��یت موضوع و بررسی مباحث 
كارشناسی در تدوين توافقنامه فرجام، اطالعات خاصی از درون 
جلس��ه منتش��ر نش��ده اس��ت و نمی توان تحلیلی را مبتنی بر 

اطالعات موجود ارائه داد.
فیاض��ی تمدي��د مذاكرات پ��س از تاريخ 10 تیرم��اه را نیز 
محتمل دانست و گفت: مهم ترين مسائلی كه در مذاكرات اولیه 
مطرح ش��ده، مبتنی بر اظهاراتی است كه بعد از بیانات لوزان از 

س��وی مقامات امريکايی عنوان ش��د و علی رغم اينکه بیان شد 
لغو تحريم ها همزمان با اج��رای قرار داد صورت گیرد، اظهارات 

متفاوتی را از سوی مقامات امريکايی شاهد بوديم.
اين تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی پذيرش مصوبه اخیر كنگره 
امريکا از س��وی اوباما را نش��ان از توافق اين دو جناح دانس��ت و 
افزود: در اين زمینه مقامات ايرانی سواالت جدی و قوی داشتند 
و اعالم كردند كه توضیح جزئیات را از مقامات امريکايی خواهند 

خواست.
فیاضی نگارش متن نهايی را دش��وار، ُكند و طوالنی توصیف 
ك��رد و گفت: حتی امکان اينکه مذاكرات به بعد از تاريخ 10 تیر 
موكول ش��ود، بعید نیس��ت؛ چراكه طرفین بايد روی نکاتی كه 
حساسیت دارند مذاكره كنند. خاصه جمهوری اسالمی بايد روی 

خطوط قرمز بررسی صورت دهد.
وی با بیان اينکه اظهارات اخیر امريکايی ها كار را دش��وارتر 

مي كن��د، تصريح كرد: ش��ايد اگر بعد از مذاكرات لوزان، ش��اهد 
اظهارات متفاوت نبوديم، اين متن با س��رعت بیش��تری نوش��ته 

می شد؛ ولی اين اظهارات قطعا كار را حساس تر مي كند.
فیاضی اذعان داش��ت: تصور مي كنم امريکايی ها بنا دارند تا 
آخري��ن لحظه قدرت چانه زنی خود را برای امتیازگیری بیش��تر 
حفظ كنند؛ بگونه ای كه اوباما چندی پیش اعالم كرد اگر بتوانم 
پی��چ و مهره هاي هس��ته ای ايران را باز كنم، اي��ن كار را خواهم 

كرد؛ اما نمی توانم.
وی افزود: امريکا قصد دارد محدوديت هاي هرچه بیشتری اعمال 
كند؛ اما در مقابل، جمهوری اسالمی تاكید دارد هیچ محدوديت و 
بازرسی غیرمتعارف را نمی پذيرد و در عین حال هرگونه اعتمادسازی 

را در جهت حفظ غنی سازی ايران، مي پذيريم.
اي��ن تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی لغو مرحل��ه ای تحريم ها را 
موجب تاثیر نامناس��بی روی تحريم ها دانست و خاطرنشان كرد: 
امريکايی ها نش��ان دادند كشوری بدعهد هستند و تیم هسته ای 
ما تاكنون با هوش��یاری نس��بت به كلمه به كلم��ه توافق توجه 
داش��ته و خواهند داش��ت تا با رعايت حقوق جمهوری اسالمی 

ايران به امضا برسد.

فیاضی:
 احتمال تمدید مذاکرات پس از دهم تیرماه وجود دارد


