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در مراسم معارفه نخستین مدیرعامل
زن هما مطرح شد:

ماجرای دریافت رایگان یک
هواپیما از ایرباس

قائم مقام وزیر راه در مراسم تودیع و معارفه مدیریت جدید
هواپیمایی هما ،از خرید رایگان یک هواپیما در جریان
مذاکراتباایرباسخبرداد.فرهادپرورشمدیرعاملسابق
هما هم گفت :هنوز مسئله سوخترسانی به هواپیماهای
هما در ژنو به حالت اول برنگشته است که وزارت خارجه
در حال پیگیری است.به گزارش فارس ،مراسم تودیع و
معارفه مدیرعامل ایرانایر دیروز در ساختمان هما برگزار
شد .در این مراسم فرزانه شرفبافی بهعنوان سرپرست هما
منصوب شد و فرهاد پرورش از هما رفت تا نماینده سازمان
هواپیمایی کشوری ایران در ایکائو باشد.در این مراسم،
پرورش ،مدیرعامل سابق ایران ایر ،به بیان ناگفته هایی از
دوران مدیریتش که مصادف با آغاز و شدت یابی تحریم ها
بود ،پرداخت.وی با بیان این که سال  ،2010مدیر کل
یاتا به ما اعالم کرد که از  5اکتبر همه حساب های هما را
می بندیم ،اظهار داشت 35 :حساب فروش بلیت ما در دنیا
مسدود شد و این در حالی بود که حتی مهلت خارج سازی
پول از حساب هایمان را نداشتیم .وی ادامه داد :تحریم
سوخترسانی را علیه ما آغاز کردند و همه قراردادهای
خود را در سوخترسانی یکطرفه لغو کردند .پرورش
گفت :به نقاط ثالث و میانی زیــادی میرفتیم تا سوخت
تهیه کنیم تا بدین ترتیب پروازهای ما لغو نشود و نگویند
تحریمها مؤثر بوده است .مدیرعامل سابق هما با اشاره به
گزارش محرمانه وزارت امور خارجه ایران در  6سال پیش
در مورد تحریم سوخت ایرانایر گفت :در همان سالها
سفیر آمریکا به کمپانی  PTTتایلند اعالم کرده بود اگر به
هما سوخت بدهید ،من سهام خود را از آن کمپانی برداشت
میکنم .حتی اعالم کرده بود در صورت سوخترسانی به
هما پرواز بلگراد ـ واشنگتن برای آن ها کنسل خواهد شد.
وی افزود :اما ما به تحریم سوخت فائق آمدیم و اجازه ندادیم
حتی یک پرواز ما لغو شود.پرورش افزود :البته هنوز مسئله
سوخترسانی به هواپیماهای هما در ژنو به حالت اول
برنگشته است که وزارت خارجه در حال پیگیری است.در
این همایش ،هم چنین قائم مقام وزیر راه ،از خرید رایگان
یک ایرباس در جریان مذاکرات خبر داد .فخریه کاشان به
قرارداد ایرباسها اشاره کرد و با مزاح گفت :آقای مهندس
پرورش در این مذاکرات خصیصه اصفهانیبودن خود را
حفظ کرد .ما با ایرباس چانهزنیهای قیمت را انجام داده و
تخفیفاتی گرفتیم و مذاکرات ما تمام شده بود ،پس از آن بر
سر میز ناهار با مدیرعامل ایرباس مجددا یک میلیون دالر
تخفیفگرفتیماماآقایمهندسپرورشبهشوخیگفتکه
مناصفهانیهستموبایددوبارهازایرباستخفیفبگیرمکه
بهاینترتیبباتالشخودیکهواپیمایایرباس 320دیگر
را عالوه بر قراردادها به صورت رایگان از ایرباس گرفت.
س از قرارداد با
فخریه کاشان به مزاح گفت :مدیرعامل ایربا 
مافرارمیکندبهخاطراینتخفیفهاییکهازویگرفتهایم.

مدارس «نشان استاندارد» میگیرند
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش درباره درجه
بندی مدارس متوسطه گفت :در قالب طرح تعالی مدیریت،
مدارس را درجهبندی میکنیم.به گزارش خبرگزاری مهر،
علی زرافشان با بیان اینکه امسال همه مدارس دوره اول و
دوممتوسطهتحتپوششقرارمیگیرندگفت :اینمدارس
بر حسب شاخصهای برنامه تعالی درجه بندی خواهند
شد.زرافشان در پاسخ به اینکه آیــا مــدارس درجــه بــاال از
امتیازاتویژهایبرخوردارخواهندشدیاخیر؟عنوانکرد:در
مدارسیکهمجریبرنامهتعالیهستنددفترچههاییتوزیع
کردیم که در آن شاخص ها و مالکهای عمل فرآیندهای
موجوددرمدرسهشامل ۹فرآیندعمومیراتعیینوهمچنین
امتیازاتمربوطبههرشاخصرامشخصکردیم.

توضیحات رئیس سازمان امور مالیاتی درباره مالیات آستان قدس

رئیس سازمان انرژی اتمی برای اولین بار مطرح کرد

ناگفته هایی از مذاکرات هسته ای درباره کف خواسته های ایران
آقای روحانی من را توبیخ کردند
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای اولین بار برخی از
جزئیات دستورالعمل مذاکراتی تیم هسته ای در گفت و
گوهای برجام و برخی حداقل های تعیینی توسط نظام
را تشریح کرد .علی اکبر صالحی با بیان اینکه من و بقیه
اعضای تیم مذاکره کننده با دستورالعملی برای برجام
به آن مذاکرات رفتیم و نظام برای ما کف تعیین می کرد،
گفت :این کف در بحث سانتریفیوژ بر روی 4هزار ماشین
تعیین شد و ما 6هزار دستگاه را تثبیت کردیم .به گزارش
ایرنا و ایسنا صالحی که در همایش اساتید و دانشجویان
ایرانی خارج کشور ،در مشهد سخن می گفت ،افزود:
در موضوع فردو هم این مشخص شد که جسد چند صد
ماشین روی استندها باقی بماند که ما هزار ماشین فعال
را که کار می کرد گرفتیم به گونه ای که اگر همین فردا
اراده کنیم ،اورانیوم می سازیم.
وی با تأکید بر اینکه نمره برجام  70از  100است ،افزود:
در زمینه 30درصدی که اختالل در عملکرد برجام ایجاد
می کنند نیز باید با آمریکا مذاکره کرد ،فشار آورد .اهرم
وارد آوردن این فشار را هم در اختیار داریم که بقیه آن به
تصمیم حاکمیت و نظام است.
معاون رئیس جمهور با انتقاد از رویکرد غیرمنصفانه
برخی به برجام ادامه داد« :با فتوشاپ به گونه ای قلب

رآکتور بتن ریخته اند و به مردم نشان می دهند که این
رآکتور نابود شده در حالی ما  11لوله قلب رآکتور را
مسدود کرده ایم و هر وقت هم بخواهیم می توان این
لوله ها را خارج و لوله های جدید جایگزین و رآکتور را
فعال کرد ».وی ادامه داد :کل اورانیوم تولیدی ما 550
تن از ابتدای خلقت حضرت آدم تا امروز بود و طی همین
دو سال  360تن به ذخایر و ظرفیت راهبردی خود در
داخل اضافه کردیم.
این مقام سازمان انرژی اتمی با اشاره به ناراحتی ترامپ
و رژیم صهیونیستی از برجام ادامه داد« :آیــا اشکالی
دارد با برجام فشار در فروش نفت کشور کنار زده و دالر،
کشتیرانی و نفت کشهای کشور آزاد شــود ،بله ما
بهتر از این هم می توانستیم ،من یک بار گفتم ما هربار
میرویم مذاکره قویتر میشویم ،بعد یک نفر گفت پس
شما می روید آنجا آموزش میبینید ،میگویم آقا چرا این
حرف را میزنی ،استاد اولوالعزم هم هر کتابی را بیشتر
بخواند بیشتر به علمش افزود می شود ،مگر ما خداییم
که دیگر به کماالتمان افزوده نشود ،نقد هم میکنیم
نمیدانیم چگونه نقد کنیم .آقایان تاریخ نشان خواهد
داد ،بروید از خود ترامپ بپرسید ،انشاءا ...که ترامپ
پاره کند برجام را تا ببینیم چه میشود».

دیناروند:ادعاهایی علیه سازمان غذا و دارو مطرح شده
که هیچ پایه و اساسی ندارد
رئیس سازمان غذا و دارو نیز به فاصله سه ساعت پس
از برگزاری نشست خبری سازمان مردمنهاد دیدهبان
شفافیت در جمع خبرنگاران حاضر شد و با بیان این که
زمانی صدها قلم دارو در کشور کمبود داشتیم و هزینه
دارو برای بیماران صعبالعالج سرسا مآور شده بود
گفت :اخیر ًا ادعاهایی علیه سازمان غذا و دارو مطرح
شده که هیچ پایه و اساسی نــدارد .به گــزارش فارس
رسول دیناروند روز گذشته در نشستی خبری اظهار
داشت :گفته میشود غذا و دارو طرفدار واردات برای
شرکتهایی خــاص اســت که همه ایــن مسائل بنا بر
آمارنامه دارویی اعالم شده که دقیق نیست و ایراداتی به
همراه دارد.واردات دارو از مسیر گمرک و آمارهای بانک
مرکزی به طور کامل مشخص است و نمیتوان به آمارنامه
دارویی استناد کرد .رئیس سازمان غذا و دارو در مورد این
که گفته میشود قیمت داروهای وارداتی در ایران نسبت
به کشورهای دیگر گرانتر است،گفت :این سوال اکنون
مطرح است که آیا این داروهــای وارداتــی در دورههای
قبلی ما نیز گران نبوده است! باید توجه داشت که ما با
تدبیر قیمتها را به طور کلی کاهش دادهایم همچنین
قیمت تجهیزات پزشکی وارداتــی را  35درصد کمتر
کردهایم.رئیس سازمان غذا و دارو در مورد مطالب مطرح
شده برای همسر و خودش گفت :بنده قبل از این که در
سازمان غذا و دارو فعالیت کنم محقق و استاد دانشگاه
بــودم همسر بنده دانشمند یک درصــد جهانی بــوده و
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دهها اختراع داخلی و خارجی داشته است و ما همواره
در چارچوب سیاستهای کلی کشور حرکت کردهایم.
وی در مورد اینکه گفته میشود بنده و همسرم به دلیل
منافع از برخی شرکتهای دانشبنیان بیشتر حمایت
میکنیم  ،گفت :بنده هیچ سهمی در این شرکتها
نداشته و همسرم عضو هیئت مدیره آنجا نبوده است
از طرفی باید افتخار کنیم که یک شرکت دانشبنیان
دارویی به جایگاهی رسیده که دارویی که قرار بود وارد
کنیم را اکنون تولید میکند.
وی در پاسخ به این که گفته میشود واردات دارو تنها
دست برخی از شرکتهای خاص است ،گفت :قبال هم
واردات دارو دست شرکتهای بزرگ بوده و در عرصه
رقابت همه با هم مساوی نیستند .دیناروند عنوان کرد:
سازمان غذا و دارو دارای باالترین شاخصها در حوزه
رضایتمندی مردم بوده و این مسئله موفقیت بزرگی
است.رئیس سازمان غذا و دارو به موضوع پرداخت از
جیب مردم در حوزه دارو برای بیماران صعبالعالج
اشــاره کرد و گفت :قبل از اجــرای طرح تحول اجرای
پرداخت از جیب مردم  45درصد بود که در سال  95به
 11درصد رسیده است.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر
این که پیگیری سازمان غذا و دارو در مورد داروی اوستین
که سبب نابینایی افراد مصرفکننده شد به چه صورت
بوده است،گفت :ثابت شد این دارو به صورت قاچاق وارد
شده و داروی اصلی نبوده است.
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تقوی نژاد :برنامه ما اخذ مالیات از سپرده های بانکی است
رئیس سازمان امور مالیاتی درباره موضوع مالیات آستان
ها و نهادها ضمن تاکید بر اینکه نهادهایی مثل بنیاد 15
خرداد،ستاداجراییفرماناماموقرارگاهسازندگیخاتم
جزو مودیان مالیاتی خوب هستند ،توضیحاتی درباره
نحوه شمول و نحوه محاسبه مالیات آستان قدس رضوی
ارائهکرد.سیدکاملتقوینژادکهباایسناگفتوگوکرده،
درپاسخبهسوالیدربارهاخذمالیاتازسپردههایبانکی
گفت :گزارش ما نشان میدهد که جهت گیری در همه
جای دنیا اخذ مالیات از سپردهها اســت ،ولی تاکنون
سازمانامورمالیاتیاقداماتیانجامندادهاست.سیدکامل
تقوینژاد درموردبخشهاونهادهایمعافازمالیاتهم
توضیحاتی ارائه کرد .به گفته وی ،طبق قانون نهادها و
بنیادهاییکهبااذنامامخمینی(ره)ومقاممعظمرهبریاز
پرداختمالیاتمعافشدهاند،نیزمشمولمعافیتهستند
و البته این فقط مشمول خود نهادها میشود .مثال آستان
قدس رضوی یا آستان حضرت معصومه (ص) یا آستان
حضرت عبدالعظیم از پرداخت مالیات معاف شدهاند.
تقوی نژاد توضیح داد که طبق اصالحیه قانون ،معافیت
کلیهفعالیتهاحذفشدهو فعالیتهایاقتصادیمربوط
تهستندباید
بهنهادهاوبنیادهاییکهخودمشمولمعافی 
مالیات پرداخت کنند .وی تصریح کرد :در حال حاضر به
استثنایمالیاتبرعملکردآستانقدسرضویهیچگونه
معافیت دیگری در کشور نداریم.تقوی نژاد توضیح داد :با
مجموعهآستانقدسجلساتیداشتیموآنهااینبرداشت

را دارند که این موسسات اقتصادی با پول نذورات ایجاد
شده و نذورات مشمول معامالت نمیشود و این موضوع
بابرداشتمامغایرتدارد.مادرنظاممالیاتیممکناست
تعبیردیگریداشتهباشیمولیبههرحالقانونگذاراجازه
داده است که آن بخش از نهادها و شرکتهای وابسته که
با اذن مقام معظم رهبری معاف هستند ،توسط سازمان
ازپرداختمالیاتمعافیتشوندولیدونکتهدراینبحث
قابلتوجهاست.ابتدااینکهمقاممعظمرهبریبامعافیت
مالیاتبرارزشافزودهومعافیتتکلیفیموافقتنکردهاند
و در سال  ۱۳۸۷نیز فرمودند که با توجه به اینکه مالیات
بر ارزش افزوده به شفافیت منجر میشود و عدم پرداخت
آن موجب انسداد اطالعات میشود ،در همان مقطع
هم که درخواست معافیت تقدیم ایشان شده بود ،ایشان
مخالفتکردهبودند.همچنینایشانفرمودهاندکهمالیات
تشخیص داده شود و به صورت جمعی خرجی(دوباره )
در اختیار آستان قدس رضوی قرار گیرد .به این معنی در
قانونبودجهمالیاتمربوطبهاینشرکتهادقیقامشخص
میشودوبهاندازهمالیاتبهآنهامستردمیشود.ویعلت
عدمدرجمالیاتآستانقدسدربودجهامسالراهمزمانی
ارائه بودجه و درخواست آستان قدس دانست و گفت :من
اکنون نامهای برای رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال
کردهامکهطبقآناگرقرارباشداصالحیهدرقانونبودجه
لحاظ شود ،این بند اضافه شود که مالیات آستان قدس به
صورتجمعیخرجیدرقانونبودجهلحاظشود.

روایت مشاور ارشد رئیس دولت اصالحات از کابینه یازدهم
ناصری :هاشمی به روحانی گفت که رحمانی فضلی را انتخاب نکن!
عبدا ...ناصری از فعاالن سیاسی اصالح طلب و مشاور
ارشد رئیس دولت اصالحات در گفت و گویی به تشریح
جزئیاتی درباره تشکیل کابینه دولت یازدهم و انتخابات
اخیرریاستجمهوریپرداخت.ناصری بااشارهبهانتخاب
اعضایکابینهدرسال 92به«فرهیختگان»گفت:آیتا...
هاشمی شب مراسم تحلیف سال 92به روحانی گفت که
رحمانیفضلیراانتخابنکنواوقبولکرد،ولیدرلحظه
آخر کار خود را کرد .ناصری در بخش دیگری از سخنانش
نیز مدعی شد :حجتی به زور و اصرار آمد .وی همچنین
در ادامــه ایــن مصاحبه تأکید کــرد :از ســال دوم بخش
قابل توجهی از کابینه و مدیران اجرایی کشور و شخص
رئیسجمهورمعتقدبهتعویضنعمتزادهبودند.دردولت
یازدهم تقریبا حوزه بازرگانی تعطیل بود .حوزه صنعت
نگاهشبیشتربهحوزهپتروشیمیبودبهدلیلآنکهخود
وزیردراینحوزهشرکتدارد.خودایشانهماعالمکردند
که در دوره دوم نخواهم بود .ناصری همچنین در پاسخ به
سوالیدربارهصحتوسقمموضوعحمایتوزرایروحانی
از ریاست الریجانی بر مجلس گفت :منکر حمایت وزرای
دولت از ریاست الریجانی بر مجلس نمیشوم .حق آقای
روحانی حمایت از افرادی است که با ایشان هماهنگتر
هستند .این عضو سابق شــورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبانهمچنیندربارهاولویتهایتغییردرکابینه
نیز تأکید کرد :در گام نخست وزرای سیاسی و امنیتی
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شهرداری تهران

دولت هستند .وزیر کشور و وزیر اطالعات و شورای عالی
امنیت حوزههایی هستند که مطالبات انباشتهشدهای را
برجای گذاشتند .این فعال سیاسی اصالح طلب درباره
انتخاباتریاستجمهوریاخیرنیزگفت:تردیدنکنیدکه
ناطقنوریوالریجانیحامیروحانیبودند.مهمگفتمان
است ،گفتمانی که تشخیص میدهد در شرایط امروز
بین نامزدهای موجود این گفتمان میتواند این کشور را
به سامان برساند .وی درباره پیش بینی اش از دولت دوم
روحانی نیز گفت :اگر روحانی همانند احمدینژاد در
چهار ساله دوم خوب عمل نکند و کابینه را به خوبی تغییر
ندهدحتمااتفاقاتمشابهدورهدوماحمدینژادرخخواهد
داد.ناصری درباره روند پرونده هسته ای نیز گفت :دولت
روحانیرویکارآمدوقبلازاینکهرسمادولتتشکیلشود
تیممذاکرهکنندهایشکلگرفتکهاینتیمبهسرپرستی
ظریف و مورد توجه و اطمینان رهبری ،ریاستجمهوری و
حوزه مشاوران بینالملل رهبری بود .کار از چند روز بعد
از اعالم نتایج انتخابات شروع شد و پرونده از شورای عالی
امنیت به وزارت خارجه آمد .وی همچنین درباره احتمال
نامزدی جهانگیری در انتخابات سال  1400گفت :به
نظر بنده او در حال حاضر یک کاندیدای بالقوه است .در
آن زمان نیز رهبران جریان اصالحات شورای مشورتی و
شورایسیاستگذاریحتماتصمیمگیریخواهدداشت.
نختسبیحهیئتدولت جهانگیریاست.
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فلسطین

جوکار :نیازمند تغییرات در اساسنامه
جمنا هستیم

تیراندازی تروریستها به مرز
سراوان از خاک پاکستان

مرعشی :برای شهردار شدن نجفی
تالش میکنم

حمایت ایران از فلسطین
«کاسبکارانه» نیست

باشگاه خبرنگاران  -عضو شورای مرکزی جمنا
گفت :باید تغییراتی در ساختار و ساز و کارهای
شکلگیری تشکیالت صــورت بگیرد که تمام
اینها نیازمند تصویب شــورای مرکزی است،
احتماالبرایاصالحاساسنامهمجمعملیتشکیل
خواهد شد تا نسبت به مصوبه نهایی تصمیم گیری
شود.جوکار برنامههای جبهه مردمی نیروهای
انقالب اسالمی برای سال  96را عمدتا در حوزه
مسائل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی برشمرد و
تأکید کرد :اولویت اول ما خدمت رسانی به مردم
است که در دستور کار ما قرار دارد.

ایسنا -روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی
سپاه اعــام کــرد :عصر شنبه ،یک تیم تروریستی
وابسته به سرویسهای جاسوسی بیگانه از داخل
خاککشورپاکستانباسالحهایمنحنیزنوسبک
به سمت مرزهای ایران در منطقه ســراوان شلیک
کردندکه با عکسالعمل متقابل رزمندگان اسالم
یک تن از تروریست ها هالک و دوتن دیگر زخمی
شدند.این گزارش با اشاره به متواری شدن مابقی
تروریستها به عمق خاک کشور پاکستان ،آورده
است :درایناقدامتروریستیدوتنازکارگرانبومی
کهدرحالکاردرمنطقهبودند،بهشهادترسیدند.

ایلنا -حسین مرعشی با بیان اینکه قصد ورود به
سیستم رسمی را ندارم گفت :گزینه برتر محسن
هاشمی است اما با توجه به مصوبه آخر شورای
پنجم مبنی بر عدم خروج عضوی از شورا شهردار
شدن او منتفی است.
این فعال اصالح طلب افــزود :میثاق نامه مانع
شهردار شدن هاشمی نبود.وی افزود:پس از
او نیز گزینه برتر محمد علی نجفی است .تمام
تالش خود را به کار بستهام که اگر سازمان برنامه
و بــودجــه بــه آقــای نجفی پیشنهاد نشد سمت
شهرداری را بپذیرد.

تسنیم  -فرمانده گروههای مقاومت فلسطینی
گــفــت :ایــــران تنها کــشــوری اســت کــه حمایت
صادقانهای از ما داشته و حتی این کمکها را به
صورتمشروطهمارائهندادهاستازاینرورهبری
جمهوریاسالمیایرانجایگاهیویژهدردلتمام
ملتفلسطیندارد.ابومجاهدافزود:اینحمایتها
برخالفحمایتهایدیگرکشورهاتاکتیکینبوده
است.ویتاکیدکرد:حمایتهایایرانتابهامروزدر
تمامسطوحقطعنشدهاست،خواهدرسطحمالییا
سطحتسلیحاتییاسطحانسانییاحمایتدرسطح
بینالمللیویاریمسئلهفلسطین.
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ازمیان خبرها
وزیر دادگستری خبر داد:

راه اندازی سامانه حمایت
از حقوق کودکان و نوجوانان

حاجیان  -وزیر دادگستری از راه اندازی سامانه " گنج
انسان " به عنوان پایگاه اطالعاتی و حمایتی از حقوق
کودکان و نوجوانان خبر داد  .حجت االسالم مصطفی پور
محمدی در مراسم افتتاح پروژه های تلفن همراه اپراتور
رایتل در فاز سوم شبکه ملی اطالعات هم چنین افزود :
سامانه گنج انسان به عنوان پایگاه اطالعاتی و حمایتی
از حقوق کودکان در فضای مجازی با همکاری وزارت
دادگستری و کنوانسیون حقوق کودکان راه اندازی شده
است واین قابلیت را دارد که نیاز جامعه چند ده میلیونی
کودکان را بر طرف کند.
وی با اشاره به وجود  ۲۴میلیون شهروند زیر  ۱۸سال در
کشور گفت  :ما ملزم به حفظ حقوق این شهروندان هستیم
و مجموع دستگاه ها نیز باید در خصوص حفظ حقوق
کودکان و نوجوانان خود را مسئول بدانند.وی هم چنین از
ایجاد بزرگترین بانک اطالعات کشور خبر داد و افزود :
ایــن اطــاعــات تجمیع شــده بستر جــدی خدمات دولت
الکترونیک خواهد بود.مجید صدری مدیرعامل اپراتور
سوم نیزدر این مراسم گفت :مردم می توانند با مراجعه
به سامانه گنج انسان از تمامی حقوق مرتبط با کودکان و
نوجوانان در فضای مجازی و نیز فضای واقعی باخبر شوند.
وی همچنین از اجرای فاز آزمایشی خط دفترچه های بیمه
در برخی استان های کشور خبر دادو گفت  :هم اکنون این
آمادگی وجود دارد که کل دفترچه های بیمه ،بیمه شدگان
تأمین اجتماعی جمع آوری شود و از طریق سیم کارت تلفن
همراه ،مردم بتوانند از امکانات بیمه خود استفاده کنند.

جولیانی :آمریکا باید با تحریم های اقتصادی
نارضایتی مردم ایران را بیشتر کند

شهردار سابق نیویورک نیز در اظهاراتی ضدایرانی با
بیان این که تغییر حکومت در ایران راهکار نظامی ندارد،
گفت :ایــن موضوع فقط با یک شــورش داخلی محقق
میشود و تنها کاری که آمریکا میتواند انجام دهد ،اعمال
تحریمهای اقتصادی بیشتر علیه ایران است تا نارضایتی
مردم بیشتر شود« .رودی جولیانی» افزود :تغییر حکومت
در ایران نیازمند اقدامی از داخل این کشور است .دولتها
چگونه در شوروی سابق ،لهستان و یا جمهوری چک تغییر
کردند؟ هیچکدام به کمک ارتش محقق نشد.
این مردم بودند که در نهایت قیام کردند و قدرت هیچ
ارتشی نمیتوانست با آنها برابری کند .جولیانی یکی از
مخالفان توافق هستهای ایران است و تاکید دارد باتوجه
به اینکه سه چهارم از مبادالت بانکی جهان از طریق
بانکهای آمریکا انجام میشود ،این بهترین فرصت است
تا آمریکا با تحریم بانکی ایران مانع از پیشرفت اقتصادی
این کشور شود .جولیانی در اوایل ماه میالدی جاری نیز در
کنفرانس گروهک تروریستی منافقین که در پاریس برگزار
شد ،شرکت کرد« .جان گامبرل» خبرنگار آسوشیتدپرس
در بهمن ماه سال گذشته در گزارشی فاش کرده بود که
جولیانی نیز مانند سایر سخنرانان نشست منافقین در
قبال دریافت پول برای آنان سخنرانی کرده بود.
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