
کیهان و خوانندگانیادداشت روز گفت و شنود

اخبار كشور
صفحه 2

دو شنبه 30 دی 1392 
18 ربیع االول 1435 - شماره 20691

خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز 1 - رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم خوزستان می گوید »می دانید 

توافقنامه ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت های بزرگ جهان در مقابل ملت 
ایران« و چند ساعت بعد، »جی کارنی« در پاسخ به خبرنگاران که نظر دولت 
آمریکا را درباره دیدگاه آقای روحانی پرس�یده بودند می گوید »سخنان 
رئیس جمهور ایران مصرف داخلی دارد« و تاکید می کند »این مس�ئله نه 
برای ما تعجب برانگیز است و نه باید باعث تعجب شما بشود. آنچه مقامات 

ایرانی می گویند اهمیتی ندارد، بلکه آنچه انجام می دهند مهم است«!
بعد از امضای توافقنامه ژنو- س�وم  آذرم�اه جاری/ 24 نوامبر 2013- 
مقامات آمریکایی، از جمله باراک اوباما، جان کری و »وندی ش�رمن« در 
مصاحبه های پی درپی تصریح می کنند که در توافقنامه حق غنی س�ازی 
برای ایران به رسمیت شناخته نشده است- منظورشان غنی سازی صنعتی 
اس�ت که مطالبه اصلی کشورمان است و نه تحقیقاتی- و در مقابل آقای 
دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمان اعالم می کند که اظهارنظر 
مقامات آمریکایی عاری از واقعیت اس�ت و مص�رف داخلی دارد و تاکید 
می کند که دولتمردان آمریکایی برای قانع کردن کنگره، البی صهیونیستی 
و تندروهای آمریکا، به اینگونه اظهارات خالف واقع درباره توافقنامه ژنو 
متوس�ل می ش�وند و با لفاظی تالش می کنند نگرانی های داخلی خود را 

حل کنند.« 
پس از توافق اخیر ایران و گروه کشورهای 1+5 درباره تفسیر ابعاد و 
جزئیات اجرایی توافقنامه ژنو- برنامه اقدام مش�ترک JPA - آقای دکتر 
عراقچی مذاکره کننده محترم و ارشد تیم هسته ای کشورمان، این توافقنامه 
را غیرقابل انتش�ار دانس�ت و گفت »پس از توافق ژنو، مذاکراتی درباره 
چگونگی اجرای آن انجام دادیم که نتیجه آن برداش�ت های مش�ترک به 
صورت شفاهی بود و در قالب  NON  PAPER و به عنوان سند غیررسمی 
مکتوب شد«. آقای عراقچی در ادامه می گوید »انتشار این سند، به معنای 
رسمیت دادن به آن است« و توضیح نمی دهد که اگر این سند »غیررسمی«! 
است چرا قرار است اجرای توافقنامه ژنو دقیقاً براساس آن صورت پذیرد؟!
و اما، بر خالف نظر آقای عراقچی که متن توافق جدید را »غیر قابل انتشار« 
و حتی به زیان هر دو طرف مذاکرات دانسته بودند، کاخ سفید عالوه بر آن 
که متن کامل توافق یادشده را به کنگره تسلیم کرد، خالصه ای 4 صفحه ای 
ک�ه اصلی ترین محورهای مورد توافق ایران و 1 + 5 در آن آمده بود را نیز 

منتشر کرده و در اختیار خبرگزاری ها قرار داد.
در پی این اقدام دولت آمریکا، س�رکار خانم افخم س�خنگوی وزارت 
امورخارجه کش�ورمان این بیانیه را »یکس�ویه« نامی�ده و گفت: »بیانیه 
کاخ س�فید، برداشت یکسویه و یک جانبه ای از توافقات غیررسمی اخیر 
بین کارشناسان ایران و 1+5 می باشد و به هیچوجه مالک ارزیابی یا قضاوت 

در مورد نحوه اجرای توافق ژنو نیست« و...
2- با توجه به نمونه های یادش�ده، آیا این پرس�ش بدیهی و منطقی 
در ذهن مردم کش�ورمان پدید نمی آید که واقعیت ماجرا چیست؟ و چرا 
بسیاری از آنچه که برای مردم ایران- و در مواردی حتی برای نمایندگان 
مردم در مجلس ش�ورای اسالمی- ناگفتنی است، از نگاه حریف محرمانه 
نیست؟! مسئوالن محترم هسته ای کشورمان تقریبا در تمامی موارد یاد 
شده، قبل از انتشار متن توافقات از سوی حریف، انتشار آن را »محرمانه«! 
تلق�ی کرده و یا به مصلحت ندانس�ته بودند! و بع�د از آن که طرف مقابل 
تفس�یر خود از اسناد مورد اشاره -FACT  SHEET- را با صدور بیانیه 
و به گونه ای آش�کار اعالم کرده اس�ت، مذاکره کنندگان کش�ورمان، این 
بیانیه ها را »یکسویه«، »غیرقابل اعتماد« و »دارای مصرف داخلی« معرفی 

کرده اند که باید گفت؛
الف: اگر متن های یاد شده غیر قابل انتشار بوده است چرا طرف مقابل 

بالفاصله دست به انتشار آن زده و می زند؟!
ب: چنانچه حریف در جریان مذاکرات متعهد می شود که متن مذاکرات 
و یا محتوا و جزئیات توافق ها محرمانه بماند ولی به تعهد خود عمل نکرده و 
دست به افشا و انتشار آن می زند، چرا با مشاهده اولین تخلف و عهدشکنی 
حری�ف، باز هم و برای چندمین ب�ار، تعهدات طرف مقابل را می پذیریم و 

نهایتاً خود را در موضع انفعال قرار می دهیم؟!
ج: در عصر ارتباطات و در فرهنگ و قواعد ش�ناخته شده آن، کسی 
که در اعالم نظر خود  پیشدستی می کند، برگ برنده بیشتر و مؤثرتری در 
اختیار خواهد داشت و با این پیشدستی، طرف مقابل را به موضع انفعال 
می اندازد. چرا که از این طریق، افکار عمومی را به نفع خود شکل می دهد و 
طرف دیگر را به جای پرسشگری که موضع برتر در اینگونه چالش هاست، 
به نقطه پاسخگویی، یعنی چند پله پایین تر می کشاند. متأسفانه و علی رغم 
احترامی که برای تیم محترم مذاکره کننده کشورمان قایل هستیم، باید 
گفت، در موارد یاد شده، از حریف رو دست خورده و عرصه افکار عمومی 

را برای شانتاژ و یکه تازی دشمن باز گذاشته اند!
د: طی چند ماه گذشته و تقریباً در تمامی موارد، بعد از آن که حریف 
دست به انتش�ار متن های - به اصطالح- محرمانه زده است، تیم محترم 
هسته ای کشورمان، متن های منتشر شده را »یکسویه«، »غیر قابل اعتماد« 
و »دارای مصرف داخلی« دانسته اند ولی این انتظار منطقی و طبیعی را در 
افکار عمومی بی پاسخ گذاشته اند که در مقابل ادعای »یکسویه« حریف، 
واقعیت دو سویه چیست؟ و در حالی که می دانند و به تجربه دریافته اند، 
طرف مقابل اهل ادعاهای یکس�ویه اس�ت چرا در اعالم واقعیت دو سویه 
پیشدستی نمی کنند تا به جای خود، حریف را در موضع انفعال قرار دهند؟!

بدیهی است که مردم به تیم هسته ای مذاکره کننده کشورمان اعتماد 
و اطمینان دارند و دیدگاه و نظر آنان را به همان اندازه قابل قبول می دانند 

که ادعای حریف را فریبکارانه و به دور از صداقت تلقی می کنند.
3- »مذاکره« در عرف ش�ناخته شده سیاسی، عرصه معامله است و 
معامله، میدان »بده و بس�تان« اس�ت. وقتی کار به مذاکره می کش�د، هر 
یک از دو سوی مذاکره، در مقابل امتیازی که می دهند، امتیاز می گیرند و 
پایان مذاکره هنگامی است که طرفین، از مجموعه »داده ها« و »گرفته ها« 

به نقطه »توافق« می رسند.
بنابرای�ن، ب�رای ارزیاب�ی دقیق ی�ک توافقنامه بای�د مجموعه آنچه 
»داده ای�م« را ب�ا مجموعه آنچه »گرفته ایم« مقایس�ه کنیم و تنها در این 
ص�ورت اس�ت که می توان توافق به دس�ت آمده را »مثب�ت« یا »منفی« 

ارزیابی کرد.
مسئوالن محترم کشورمان در ارزیابی خود از توافقنامه ژنو و یا متن 
اخیر موس�وم به برنامه اقدام مش�ترک - JPA - از »داده ها« کمتر سخن 
می گویند و بیش�تر به »گرفته ها« اشاره می کنند تا آنجا که رئیس جمهور 
محت�رم در اظهاراتی ک�ه- با عرض پوزش- اغراق آمیز به نظر می رس�د، 
اعالم می کند »توافق ژنو، یعنی تسلیم قدرت های بزرگ جهان در مقابل 
ملت ایران«! اما، وقتی به متن توافقنامه مراجعه می شود، آنچه »داده ایم« 
در مقاب�ل آنچه »گرفته ایم« نه فقط قابل مقایس�ه نیس�ت، بلکه بس�یار 
کم اهمیت تر و ناچیزتر از آن است که با واژه »برد- برد« کمترین تناسبی 
داشته باشد، چه رسد به این که، توافقنامه یاد شده را »تسلیم قدرت های 
بزرگ جهان در مقابل ملت ایران« بدانیم. قدرت های بزرگ جهان صدالبته 
که بارها طی سی و چند سال گذشته، به اجبار- و نه به اختیار- در مقابل 
ملت ایران سر تسلیم فرود آورده اند اما در تمامی این موارد، ایستادگی و 
استقامت ملت ایران کارساز بوده است که فهرست آن نیز به درازا می کشد 

و شرح مبسوط و جداگانه ای می طلبد.
آیا توافقنامه ژنو که اجرای آن از امروز آغاز می شود، در این فهرست 
جای دارد؟! متأسفانه شواهد موجود حکایت دیگری دارند و این بیم جدی 
هست که حریف در مقابل برخی از کوتاه آمدن های ما، گام های بیشتری 
ب�ه جلو بردارد. به عن�وان مثال، اوباما در توضی�ح توافقنامه ژنو تصریح 
کرده بود که در گام اول 6 ماهه، مبلغ 7 میلیارد دالر از دارایی های بلوکه 
ش�ده ایران آزاد خواهد ش�د ولی در متن اعالم ش�ده اخیر، این مبلغ به 
4/2میلیارد دالر، آن هم در هشت قسط تنزل یافته است! و یا برنامه تحقیق 
و توسعه- R&D- ایران در توافق اولیه به رسمیت شناخته شده بود، اما 
در تواف�ق جدید، حریف حتی نصب یک س�انتریفیوژ در بخش روزمینی 
نطنز که مخصوص تحقیق و توسعه است را نپذیرفت! و موارد دیگری که 
سرنوش�ت راکتور آب سنگین اراک، افزایش فراقانونی مداخالت آژانس، 
پذیرش تلویحی بازرس�ی ها در س�طحی بس�یار فراتر از پروتکل الحاقی 
و... از جمله آنهاس�ت و نیاز به تجدیدنظر و پیشگیری ضروری و به موقع 

مسئوالن محترم دارد.

تی تاپ !به کجا می رویم ؟!

حسین شریعتمداری

* اگر معیار دولت یازدهم در انتخاب مدیران فراجناحی بودن و شایسته 
ساالری است پس چرا عزل و نصب ها از سطح مدیران گذشته و به نیروهای 
عادی حتی بابای مدارس رسیده است. آیا از میان 30 استانداری که عزل 

کرده اند یک استاندار شایسته کار و خدمت نبوده است؟
0938---8257

* مجلسی ها اگر در قبال کارهای اشتباه دولتی ها سکوت کنند متهم به 
وکیل الدوله می ش��وند اگر هم واکنش نشان بدهند دولت آنها را افراطی 

می خواند. پس بفرمائید تکلیف مجلس با این دولت چیست؟
0912---3104

* رئیس س��ازمان انرژی اتمی جمله ای را گفته که نمی دانم قبل و بعد 
آن چه بوده اما به هر حال تیتر رس��انه های دشمن و فتنه گر شده است. 
ایش��ان گفته ما به غنی سازی 60 درصد نیاز نداریم. شاید منظور ایشان 
این اس��ت که به س��وخت 60 درصد نیاز نداریم یا اینکه اگر بخواهیم از 
خارج وارد می کنیم.  باید در یاد داشته باشند که انقالب ما برای رسیدن 
به استقالل کامل است. سوخت اتمی یک نیاز سرنوشت ساز برای کشور 
اس��ت و چیزی نیست که از دش��من بخواهیم بگیریم و نباید بی مورد به 

دشمن امتیاز بدهیم.
رضا میری
* برخی از کشورهای غربی در حالی جمهوری اسالمی را متهم به دفاع 
از تروریس��م می کنند که هیچ سندی برای این ادعا ندارند. این در حالی 
است که آل سعود و رژیم جعلی صهیونیستی به طور علنی از آدم کش های 
حرفه ای القاعده و داعش و گروهکهای تکفیری دیگر در سوریه و... دفاع 
همه جانبه می کنند. اما غرب حتی یک بار هم علیه نسل کش��ی وهابیت 
و رژیم صهیونیس��تی در کش��تار مردم مظلوم سوریه و عراق و فلسطین 
اعتراض نکرده است. حقوق بشر ادعایی غرب چه اعتباری دارد که برخی 

سنگ آن را به سینه می زنند؟
نصیری
* خیلی جالب است هر گروه تروریستی مزدور آمریکا و عربستان به نام های 
جبهه اسالمی و داعش هر دو برای تسلط بر گذرگاه مرزی )تل ابیض( واقع 
در مرز ترکیه و سوریه با هم می جنگند. نقش ترکیه در این بازی چیست؟ 
تأیید یا عدم تأیید یکی یا هر دو گروه؟ در حالی که این گروهکها از مرز 
ترکیه و اردن تغذیه و حمایت می شوند دولت ترکیه باید تکلیف خود را 

با این گروهکها روشن نماید.
0915---3419

* آیا معنی اعتدال این است که عده ای جاسوس و ضد انقالب به خارج 
پناهنده شده امروز فضا را برای بازگشت طلبکارانه مناسب ببینند.

0912---6775
* چطور شد در دولت آقای احمدی نژاد توزیع کاال در بین مردم گداپروری 
بود ولی در این دولت اسم آنرا بسته حمایتی گذاشته اند و یا در گذشته 
سفر استانی دولت را محکوم می کردند ولی خودشان که روی کار آمده اند 
همین رویه را در پیش گرفته اند. همین که ابتکارات آن دولت را پذیرفته اند 

مطلوب است اما جوانمردانه این است که به آن اعتراف کنند.
0935---6784
* آق��ای علی مطهری بهتر اس��ت حد و اندازه خ��ودش را نگه دارد و از 
خوشحال ساختن دشمنان و ضد انقالب بپرهیزد. فریب آراء کسب شده 
برای نمایندگی مجلس را نیز نخورد چرا که اغلب کس��انی که به ایش��ان 
رأی داده اند به حساب پدر فیلسوف و شهیدشان می باشد. قبل از ایشان 
افراد صاحب جایگاه و مقام در انقالب وجود داشتند که ظرفیت نگه نداشته 
و از انقالب جدا ش��دند و امروز به گوشه ای افتاده اند. ایشان بهتر است تا 
دیر نشده جبران مافات کنند و دشمنان را از خود و نقشه ای که برایش 

کشیده اند مأیوس نمایند.
بختیاری
* دو سال است که از تهران کوچ کرده و در شهرستان اراک ساکن هستم. 
به عنوان یک فرد مهندس عرض می کنم وضعیت آسفالت این شهر کاماًل 
غیر اس��تاندارد می باش��د. به طوری که تا 6 یا 7 سانت اختالف سطح در 
خیابان دیده می شود. موج های به وجود آمده در سطح معابر تردد خودروها 
را با مشکل مواجه ساخته است. بعضی از پروژه های عمرانی در حال ساخت 
مثل زیرگذرها کارشناسی شده نیستند. بنویسید با دیدن این مشکالت 

رنج می بریم و کسی به اعتراض ما توجه نمی کند.
سید حسن مشهدی
* ریاست محترم قوه قضائیه، بازپرس یکی از دادسراهای عمومی تهران 
ب��ه مجرد صدور قرار وثیقه ب��دون صدور قرار پذیرش، متهم را چهار روز 
غیر قانونی بازداشت کرده است. پس از شکایت دادیار دادسرای انتظامی 
قضات هم در کمال ناباوری در پرونده شماره کالسه 91/5/227 قرار منع 

تعقیب صادر کرد. به شکایت ما رسیدگی کنید.
0912---9735

* ش��رکت ایرانسل اعتبار خیلی از ش��ارژها را بدون اینکه استفاده کرده 
باش��یم کاهش می دهد. از بس که شارژ خریده ام خسته شده ام. امیدوارم 

این مشکل به عمد و ساختگی نباشد و هر چه زودتر مرتفع بشود.
0936---9950
* از مسئولین امر درخواست می شود نام سازمان حمایت از تولید کننده 
و مصرف کننده را به نام سازمان حمایت فقط از تولید کننده تغییر دهند 

که به نظر می رسد به واقعیت نزدیک تر است.
0912---4734

* چندی قبل پدرم به رحمت ایزدی پیوست. پزشک برای صدور گواهی 
فوت صدهزار تومان مطالبه کرد آیا این مبلغ قانونی است؟

جعفری از خوی
* متأسفانه برخی مأمورین پست با بی تعهدی اقدام به توزیع قبوض آب، 
برق، گاز و تلفن می کنند وقتی مأمور مربوط را صدا می زنی می گوید وقت 
ندارم. اگر مربوط به شما نیست بریزید بیرون! خیلی ها منتظرند قبض های 
آب، برق و گاز و تلفن شان را به موقع دریافت و هزینه هایش را پرداخت 
کنند. وقتی یک فرد بی تعهد پاسخ های نامربوط می دهد معلوم است که 
در آینده برای چنین اش��خاصی که قبوض را دریافت نکرده اند مشکالتی 
فراهم می ش��ود. بارها شده که قبوض کوچه 9 پالک 25 را به کوچه 11 
شرقی ولنجک تحویل می نماید از مسئولین امر درخواست رسیدگی دارم.
علی واحدی
* جوان 31 س��اله با مدرک کارشناس��ی ارش��د و معدل 17 به باال، که 
متأس��فانه مدت مدیدی است بیکارم از مسئولین امر درخواست می شود  

فکری اساسی برای اشتغال امثال ما داشته باشند.
0919---4854

* با گرفتن وام موفق به خرید یک دستگاه خودرو سورن از شرکت ایران 
خودرو ش��دم.  در همین ابتدای کار از س��مت در جل��و آب وارد خودرو 

می شود. خدا می داند چند روز که بگذرد چه عیب هایی که پیدا نشوند.
0917---8731

* مسئولین امر پاسخ بدهند اگر شهروندی برگ سهام عدالت خود را گم 
کرده باشد به کجا باید مراجعه بکند؟

0913---9005
* از 23 هزار تومان پول برقی که در قبض جدید برق منزل بنده درج شده 
مبلغ 7 هزار تومان آن مربوط به آبونمان و عوارض اس��ت. با این حساب 

چگونه روی قبض ما را مشترک پرمصرف معرفی کرده اند.
0912---1574

* چندی پیش مسئوالن راه آهن اعالم کردند »ساعت حرکت قطارهای 
مشهد به تهران و بالعکس تقلیل یافته، سرعت زیاد و زمان کم شده است. 
بنده در تاریخ 10/14 با قطار س��یمرغ س��اعت 19/40 از تهران حرکت 
کردم و 7/45 دقیقه روز بعد به مشهد رسیدم و در تاریخ 10/18 با قطار 
سیمرغ 20/5 از مشهد حرکت کرده و 8/30 دقیقه به تهران رسیدم. در 
حالی که چند ماه قبل قطار 11 ساعته به مشهد می رسید یعنی سرعت 
قطارها هیچ تغییری نکرده است. چون آن قدر توقفهای طوالنی دارد که 

واقعا اعصاب خردکن است.
دهقانی

سیاست یک بام و دو هوا
راه به کجا می برد؟!

»نمی توان در دولت مدعی آزادی و صریح القلم ش��دن ممنوع القلم ها شد اما از 
آن سو منتقدان را تاب نیاورد و تریبون هایشان را تعطیل کرد.«

پایگاه اینترنتی جهان نیوز در نقد مواضع متناقض وزیر ارشاد نوشت: وی اخیراً در 
گفت وگو با شبکه الجزیره خواستار رفع فیلتر فیس بوک در ایران و دسترسی همگان به 
این شبکه اجتماعی شده است. آقای جنتی گفته »تالش ما بر این است که با همکاری 
سایر وزرایی که در دولت هستند بتوانیم شرایطی فراهم بکنیم که همه در ایران به 
فیس بوک دسترسی داشته باشند برای اینکه این فقط یک وسیله ارتباطی است که 

افراد می توانند با یکدیگر گفت وگو و مکاتبه کنند و دیدگاه هایشان را بیان کنند.«
با این حال وزیر ارشاد دولت اعتدال درست در همان روزهایی که در مصاحبه با 
رسانه های خارجی خواستار رفع فیلتر فیس بوک در ایران شده بود، در مقام رئیس 
هیئت نظارت بر مطبوعات حکم به توقیف و تعطیلی هفته نامه »یالثارات« داد. او در 
بیان علت تعطیلی یالثارات می گوید »مجوز نش��ریه یالثارات می توانست لغو شود و 
این هفته نامه به دلیل نشر اکاذیب، توهین آشکار و استفاده از ادبیات لمپنیسم در 
ش��أن جمهوری اسالمی ایران نیست. در این نشریه نوعی لمپنیسم در به کارگیری 

کلمات و ادبیاتی در سطح بسیار سخیف و زشت مشاهده می شود.«
آنچه مورد تعجب است، تساهل و تسامح وزیر ارشاد در قبال یک رسانه خارجی  
و اش��د مجازات در قبال یک هفته نامه داخلی اس��ت. آقای جنتی در قبال یالثارات 
نه حکم به تذکر یا توبیخ و نه فقط حکم به قضایی ش��دن بلکه حکم به توقیف آن 
داده اند. برخوردهای سخت علی جنتی در برابر یالثارات  و نیز دادگاهی کردن »وطن 
امروز« و »9 دی« دو جریده دیگر منتقد دولت، در شرایطی است که »آزادی« جزء 
کلید واژه های دولت یازدهم بوده است از جمله خود وی در همان مصاحبه با الجزیره 
می گوید  » در شرایط جدید سیاست دولت  آقای دکتر حسن روحانی،  رئیس جمهور، 
ایجاد آزادی های بیشتر در حوزه مطبوعات، در حوزه انتشار کتاب، در حوزه ساخت 
فیلم ها و تولید فیلم های سینمایی است. تالش ما در حوزه وزارت فرهنگ این است 

که هیچ روزنامه ای توقیف نشود.«
در کنار این دکتر حسن روحانی رئیس جمهور نیز 17 دی ماه جاری در جمع 
استانداران تاکید می کند »از نقد و انتقاد نباید بهراسیم و نباید ناراحت شویم، آزاد 
بگذاریم هر کس نقد دارد، مخصوصاً نقد س��الم، س��ازنده و دلس��وزانه، این بهترین 

کمک برای ما است.«
جهان نیوز تاکید کرد: با این همه آنچه از مرور ش��عارها و س��خنان دولتی ها و 
سنجش آن با عملکردهایشان به ذهن متبادر می شود، تناقض در شعار و عمل است. 
نمی توان در دولت مدعی آزادی و صریح القلم شدن ممنوع القلم ها شد اما از آن سو 
منتقدان را تاب نیاورد و تریبون هایش��ان را تعطیل کرد. منطقی نیس��ت که برای 
آزادی شبکه خارجی و صهیونیستی فیس بوک تالش کرد اما یک هفته نامه داخلی 
را تحمل نکرد. این چه آزادی و نقدپذیری است که حکم به توقیف یالثارات و رفع 
فیلتر فیس بوک می دهد؟ آزادی و آزادی بیان و عقیده در هنگام تحمل مخالف معنا 
پیدا می کند و اال انتشار ده ها روزنامه و ایجاد صدها سایت و وبالگ حامی دولت و 

تحمل همسونویسان چه ارزشی دارد؟!
در ادامه این مطلب آمده است: آنگونه که وزیر محترم گفته اند ایشان سه سال 
است که عضو فیس بوک هستند و قاعدتاً خوب می دانند که مدیریت فیس بوک در 
خارج کشور بوده و زیر نظر وزارت ارشاد نیست و نیز می دانند که فیس بوک- جدای 
از مطالب مفید- حاوی زشت ترین، مبتذل ترین و موهن ترین مطالب و تصاویر است. 
با این وجود چگونه تحمل می کنند که این س��ایت رفع فیلتر ش��ود؟ اگر مطلبی با 
محتوای مجرمانه در این سایت- که از خارج مدیریت می شود و تابع هیئت نظارت 
نیست- منتشر شود تکلیف چیست؟ در سال 89 انتشار مطالب و کاریکاتورهای موهنی 
علیه پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( در فیس بوک صهیونیستی موج عظیم اعتراضات 
را در جهان اسالم به راه انداخت تا جایی که این شبکه در برخی کشورهای اسالمی 
فیلتر شد. با این وجود فیس بوک حاضر به حذف آن مطالب نشد. با این حال بر چه 
اساسی وزیر محترم خواستار آزادی فعالیت شبکه ای در ایران می شود که در انتشار 
زشت ترین مطالب و عکس ها و فیلم های خالف اخالق و قانون و شرع نه تنها قابل 
قیاس با یالثارات نیس��ت بلکه در قیاس با س��ایر رسانه های مبتذل و موهن خارجی 
نیز گوی سبقت را ربوده و به اعتراف بسیار از صاحب نظران غربی منشأ نابسامانی ها 
و آسیب های فراوانی بوده است. نگاهی گذرا به برخی صفحات فیس بوک انبوهی از 

محتواهای »مستهجن«، »لمپن« و »سخیف« را نمایان خواهد کرد.
مهدی هاشمی یکی از مصادیق

هشدار روحانی است
همکار س��ابق نش��ریات اصالح طلب با تطبیق اظهارات رئیس جمهور و مهدی 
هاشمی نتیجه گرفت مهدی هاشمی یکی از همان کسانی است که دکتر روحانی 

می گوید مخالف برداشتن تحریم ها هستند.
داریوش سجادی مشاور مهدی کروبی از قول رئیس جمهور نوشت »عده ای به 

خاطر منافع ش��خصی مخالف برداش��تن تحریم ها هستند خیلی حرف دارم اما موقع 
گفتن آن، اینجا نیست؛ به موقع به مردم خواهم گفت که یک عده نمی خواهند تحریم 
برداشته شود و یک عده از عادی شدن شرایط کشور با دنیا به خاطر منافع شخصی 

و گروهی مخالف هستند.
وی آنگاه به فایل صوتی مکالمه مهدی هاشمی با کاریکاتوریست فراری نیک آهنگ 
کوثر می پردازد و از قول کوثر می نویسد:  مهدی هاشمی در 13 اکتبر 2010 از تلفن 
دوب��ی خود به من زنگ زد و خواس��ت با مقام های وزارت خزان��ه داری ارتباط برقرار 
کن��م ت��ا تحریم ها علیه ایران افزایش یابد. وی که بارها تاکید کرده بود همه کارهای 
خانواده اش هماهنگ انجام می ش��ود، معتقد بود تحریم ها برای ضربه به حاکمیت و 
دولت ]احمدی نژاد[ بس��یار موثر هستند. وقتی از او پرسیدم که چگونه ممکن است 
فرزند یکی از مقامات نظام، خواستار افزایش تحریم ها علیه نظامی بشود که خود به 

نحوی جزیی از آن است؟ جواب ساده بود؛ »خب دیگه«!
وی نتیجه گرفت: مردم به مثابه قربانی هستند که با »تیغ تحریم« هم در عزا و 

هم در عروسی در »بهار روحانی« و »خزان هاشمی« ذبح می شوند!!
نشست انتخاباتی اصالح طلبان در دارآباد

هفته گذشته جلسه ای با حضور برخی از وزیران دولت خاتمی و برخی مسئولین 
فعلی از جمله توفیقی مشاور وزیر علوم و وزیر نفت با حضور محمد خاتمی در سالن 

اجتماعات رایزن در منطقه دارآباد تهران برگزار شد.
به گزارش »دانا«، در این جلسه حدود 40 نفر حضور داشتند و در پایان خاتمی 

با حاضران عکس یادگاری گرفت.
خاتمی در این جلسه در مورد عملکرد دولت گفته است: اصال این دولت بدبخت، 
با این همه گرفتاری که به س��رش ریخته و خرابکاری هایی که ش��ده چه معجزه ای 

می تواند بکند!
حاضران در این جلسه بعد از اتمام مراسم به منزل قائم مقام حزب اعتماد ملی 
رفتند تا درباره آنچه که گفته می شد انتخابات آینده مجلس است، به بحث و تبادل 

نظر بپردازند.
تکاپوی اصالح طلبان برای چگونگی ورود به انتخابات مجلس دهم و تقالی آنها 
برای کس��ب کرس��ی های سبزرنگ بهارستان موضوعی اس��ت که جلسات آنها را در 

هفته های اخیر به شدت افزایش داده است.
مصاحبه ها و گزارش های پی در پی اصالح طلبان در دو بعد »به تصویر کشیدن 
اختالف��ات دول��ت و مجلس« و همچنین مطرح کردن اس��امی چهره های ش��اخص 
اصالح طلب برای ریاس��ت مجلس دهم نش��ان از آن دارد که اصالح طلبان و جریان 
رس��انه ای آنها بیش از هر چیز دیگر به دنبال کس��ب قدرت کرس��ی های س��بزرنگ 

بهارستان هستند.
تشکیل جلسات انتخاباتی با تشکل های استانی و شهرستانی های مقیم تهران برای 
شناسایی نیروهای اصالح طلب نیز از جمله راهبردهای آنها برای انتخابات آینده است.

شرافت که نباشد
خیانت بی معنا می شود

اظه��ارات یک عضو گروهک فدائیان خلق درباره  داش��تن کد س��ازمانی و ارائه 
آن به س��فارت ش��وروی برای انتقال به مس��کو،  با ابراز تعجب همکار سابق نشریات 

اصالح طلب مواجه شد.
داریوش س��جادی با اش��اره به اظهارات قادر عب��داهلل - عضو چریک  های فدایی 
خلق - می نویسد: وی که از سال 68 از ایران گریخته و در کسوت نویسنده در هلند 
مستقر شده، در خالل مصاحبه با بی بی سی بدون کمترین شرم یا خجالتی ابراز داشت. 
»س��ال 68 که از ایران به ترکیه گریخته توسط س��ازمان متبوعه اش امریه گرفته تا 
برای اخذ ویزا از شوروی به سفارت این کشور در ترکیه رجوع کرده و »کد سازمانی« 
خود را به مسئولین سفارت بدهد تا روس ها ترتیب انتقالش به مسکو را بدهند«)!!!(

وی با اس��باب تحلیل و عبرت خواندن این اظهارات می نویس��د: معلوم نیس��ت 
مرزهای خیانت تا کجا ادامه دارد؟ اعضاء س��ازمانی چریکی که علی الظاهر س��الها با 
ادعای وطن دوستی و خائن ستیزی خود  را در خط مقدم مبارزه با امپریالیسم تعریف 
کرده بودند اکنون به »ش��هادت با ش��عف خودشان« کاشف به عمل آمد برخوردار از 

»کد سازمانی« در سفارت  اتحاد جماهیر شوروی بوده اند!
س��جادی خاطرنش��ان می کند: آقایان گلی به جمال ت��ان!!! جای »بیژن جزنی« 
خالیس��ت تا کالهش را باالتر بگذارد! آن از جبهه ملی مان که »ش��اپور بختیارش« 
به اعتراف س��رگرد »نصیرخانی« طی جلس��ه با »برزان تکریتی« برادر صدام درصدد 
کس��ب حمایت صدام جهت کودتا در ایران بود! آن از وحوش »مس��عود رجوی« که 
زی��ر آیه مبارکه »فضل اهلل المجاهدین علی القاعدین« بازو در بازوی صدام در جنگ 

علیه هم وطنانش شرکت کردند! آن از وطن دوستان مدعی ناسیونالیسم و مصدق و 
کوروش و داریوش و هوخشتره مان که با روئی گشاده و لبی خندان بدون ارزنی شرم 
مواجب بگیر تلویزیون دولتی انگلستان و آمریکا علیه ایران شدند! و آن هم از »بسیجی 
خیبرمان«]مهدی خزعلی[ )!( که 24 س��اعته س��فره و سویدای دلش نزد اجنبی 

در VOA باز است و کاسه شهرت طلبی اش را با شوربای خیانت اشباع می کند!
عجیب ت��ر از ای��ن موارد که از قلم آقای س��جادی افتاده، فرار  کس��انی چون 
بولتن نویس ریاست جمهوری و برخی اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین 
و قرار گرفتن در خدمت س��رویس های جاسوسی انگلیس و آمریکا و فرانسه است 
و این مس��ئله تا آنجا پیش رفت که مجید محمدی عضو فراری حلقه کیان )حلقه 
مدعی به ریاس��ت جمهوری رساندن خاتمی ( صراحتا تأکید کرد ارائه اطالعات به 

دولت های غربی و دریافت پول از آنان هیچ ایرادی ندارد.
نخستین سفر استانی دولت

زیر  ذره بین حامیان و منتقدان
نخستین سفر استانی دولت زیر ذره بین رسانه های حامی و منتقد قرار گرفته 

است.
آینده آن الین از سایت های حامی دولت در این باره نوشت: بسیاری سفر دولت 
به خوزس��تان را مش��ابه آنچه دانستند که در زمان احمدی نژاد رخ می داد و در این 
خصوص به دولت انتقاد داش��تند. این انتقادها بیش��تر ناظر به عکس هایی بود که 
آقای روحانی از س��قف باز اتومبیل برای مردم دس��ت تکان می داد و برخی هم به 

مانند سابق دنبال ماشین ایشان می دویدند.
آینده می افزاید: این انتقاد به جاس��ت و الزم است دولتیان در سفرهای بعدی 
این نکته را لحاظ کنند که قرار نیس��ت برای دیدن رئیس دولت کرامت انس��انی 
شهروندان زیر سوال برود. این همان انتقادی است که خود آقای روحانی همیشه 

به دولت و رئیس قبلی داشت.
این سایت می افزاید: دکتر روحانی از به همراه بردن تمام کابینه و تشکیل جلسه 
هیئت دولت در خوزستان و از سفر بی فایده به شهرهای مختلف استان خودداری 
کرد و ترجیح داد صدای هر شهر را از طریق منتخبین همان شهر و به وسیله ویدئو 

کنفرانس و تلفن و... بشنود.
آینده در عین حال نوشت: البته شبکه استانی خوزستان و بنرهای نصب شده 
در سطح شهر تاکید فراوانی بر استقبال از رئیس جمهوری در نخستین سفر استانی 
داشتند. شایسته تر بود که دفتر رئیس جمهور از این نوع تبلیغ نیز جلوگیری می کرد 
و به جای فراخواندن مردم در خیابان، از ایش��ان دعوت به عمل می آمد تا فقط در 

مصالی شهر پذیرای رئیس جمهور باشند.
در همین حال سایت رجانیوز با اشاره به اظهار نوبخت سخنگوی دولت مبنی 
بر اینکه رئیس جمهور به 30 نقطه استان خوزستان سفر مجازی کرد و با استفاده 
از سیس��تم های مدرن ارتباطی پای س��خنان و درد دل های مردم مناطق مختلف 
استان خوزستان نشست، نوشت: این اظهارات در حالی از سوی آقای نوبخت بیان 
شده که مشخص نیست اگر هدف نهایی دولت از سفرهای استانی، انجام سفرهای 
مجازی و نشستن پای حرف مردم از طریق سیستم های مدرن ارتباطی است، پس 
اساس��ا علت س��فر رئیس جمهور به استان خوزس��تان و حضور در مصلی این شهر 
چه بوده اس��ت؟ آیا نمی ش��د به جای این کار آقای روحانی با حضور در دفتر خود 
در خیابان پاس��تور به درد دل مردم این ش��هر گوش بدهد و از سیستم های مدرن 

ارتباطی برای این کار بهره ببرد.
رجانیوز می نویسد: بیان این سخنان توسط آقای نوبخت، پیام دیگری نیز دارد 
و آن عدم توجه به »فلس��فه« اصلی س��فرهای اس��تانی است که در واقع همان کم 
کردن فاصله میان مردم و مسئوالن است، به عبارت دیگر به نظر می رسد در شرایط 
فعلی دولت جدید بدون هیچ نقشه راه خاصی در این باره، با توجه به انتظار مردم از 
دولتمردان برای ادامه سفرهای استانی، در عمل مجبور به ادامه این کار شده است اما 
بدون توجه به فلسفه اصلی و دستاوردهای جانبی این اقدام که همان آشنایی از نزدیک 
مس��ئوالن با مش��کالت مردم و کاهش فاصله میان حاکمان و توده های ملت است، 
سعی دارد با اجرای گزینشی و کاریکاتوری سفرهای استانی، هم پاسخگوی مطالبات 

مردم در این باره باشد و هم به خالصه ترین حالت ممکن این کار را انجام دهد.
در ادامه این تحلیل آمده است: سخنگوی دولت همچنین در سخنانی عجیب 
با انتقاد از صدا و سیما، از خوب پوشش ندادن استقبال مردم از رئیس جمهور سخن 
گفته که به نظر می رسد این اظهارات تالش برای نادیده گرفتن واقعیت است که 
چرا بر اساس انتشار بسیاری از تصاویر خبرنگاران و عکاسان از این سفر، در برخی 
مسیرهای حرکت ماشین حامل رئیس جمهور جمعیت قابل توجهی دیده نمی شود 
و در قس��مت هایی از مصل��ی اهواز نیز که آقای روحانی در جمع مردم این ش��هر 
س��خنرانی کرد، قسمت های خالی از جمعیت وجود دارد که این صحنه ها از سوی 
صدا و س��یما یا پخش نش��د و یا به سرعت و با کمترین ضریب پوشش رسانه ای به 
روی آنتن رفت، صحنه هایی که رسانه ملی می توانست در رابطه با هر کدام از آنها 

به گونه ای دیگر رفتار کند.

وزیر امور خارجه کشورمان 
در واکن�ش به انتش�ار س�ند 
از  ژن�و  تواف�ق  غیررس�می 
س�وی آمریکا تاکید کرد: بین 
م�ا و گ�روه 1+5 چی�زی برای 

پنهان کاری وجود ندارد.
در  ظری��ف  محمدج��واد 
نشست خبری مشترک با وزیر 
خارج��ه س��نگال در پاس��خ به 
س��والی درباره تفاسیر مختلف 
از برنامه اقدام مشترک، عنوان 
کرد: توافق انجام شده بین ایران 
و 1+5 تحت عنوان برنامه اقدام 
مشترک که در 24 نوامبر در ژنو 
تصویب و به توافق رس��ید، یک 
متن مش��خص اس��ت و ما این 
متن مشخص را بالفاصله پس از 
توافق به زبان اصلی یعنی زبان 
انگلیس��ی و هم ترجمه فارسی 
آن در اختیار عموم قرار دادیم، 
چون هیچ چی��زی برای پنهان 
ک��ردن در توافق ای��ران و 5+1 

وجود ندارد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه توافقات 
بعدی توافقات شفاهی است که به 
صورت متن تقریر توافق ش��فاهی 
NonPaper تدوین ش��ده و به 
دلیل اینکه توافق ش��فاهی است 
برای پخش نبوده، بلکه  برای اجرا 
بوده، عنوان کرد: این متن هم در 
اختی��ار تمامی مس��ئوالن ذیربط 
جمهوری اسالمی به زبان انگلیسی 

و فارسی قرار دارد.
رئیس دس��تگاه دیپلماسی با 
تاکید بر اینکه برای ما هیچ نگرانی 
از انتش��ار این متن وج��ود ندارد، 
خاطرنش��ان کرد: متاسفانه برخی 
کش��ورها به دالیل داخلی از ابتدا 
سعی کردند به جای پخش کردن 
س��ند اصلی چیزه��ای دیگری را 
 factsheet پخش کنند. روز اول
پخش ش��د و اخی��را نیز متنی به 

عنوان خالصه توافق پخش شد.
وی گفت: قابل توجه است که 
یکی از کشورها به هر دلیل خیلی 
تمایل ندارد آنچه اصل توافق است 
پخش شود. آنچه برای ما مهم است 

ادامه اجرای توافق است.
وزیر خارجه با تاکید بر اینکه 
ما متعهد به اجرای توافق هستیم، 
خاطرنشان کرد: از 20 ژانویه توافق 
را اجرا می کنیم. هیچ چیزی برای 
پوشاندن نداریم و همه چیز آشکار، 

واکنش ظریف و عراقچی به انتشار سند غیررسمی توافق ژنو
هیچ مسئله مخفیانه ای وجود ندارد

مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپ�ا در خصوص 
توافق ای�ران و 1+5 با بیان 
اینک�ه ما نباید پویایی را از 
دس�ت بدهیم، تاکید کرد: 
ما نباید لحظه رس�یدن به 
فرصت دس�تیابی به توافق 
نهای�ی با ایران را از دس�ت 

بدهیم.
رئیس  اش��تون«  »کاترین 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در مصاحبه با شبکه »الجزیره«، 
در خص��وص توافق هس��ته ای 
اخی��ر ای��ران و 1+5، گفت: ما 
در زمینه فنی با ایران به توافق 
رس��یدیم زیرا ترجم��ه توافق 
سیاس��ی به اینکه از نظر فنی 
این توافق چ��ه مفهومی دارد، 
توافقنامه  بخ��ش  مهم تری��ن 
اس��ت. هم اکنون چنین کاری 
صورت گرفته است. بعد از این 
آژانس بین المللی انرژی اتمی 
است که وظیفه دارد بر اجرای 
توافقنامه )ژنو( نظارت داش��ته 
باش��د. این بهترین راه اس��ت 
که همه ما مطمئن ش��ویم که 
تمامی طرفین به تعهدات خود 

پایبند هستند.
رئی��س  سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا در خصوص تالش 
اخیر نمایندگان کنگره آمریکا 
برای وضع تحریم های بیش��تر 
علیه ایران گفت: ما توافق اولیه 

خوبی داشتیم. باید حرکت رو 
به جلویی داش��ته باشیم تا به 
یک توافق نهایی دس��ت پیدا 
کنیم. این اوباما اس��ت که باید 
تصمیم بگیرد که بهترین شیوه 
ارتباط با دولت و کنگره آمریکا 
در این رابطه چیس��ت اما من 
می گویم که تمامی اقدامات باید 
در جهت پشتیبانی از رسیدن 

به توافق نهایی باشد.
اش��تون تأکی��د ک��رد که 
از آنجای��ی ک��ه گام اولی��ه در 
خصوص ایران به خوبی پیش 
رفته است و از آنجایی که کار 
فنی به پایان رس��یده اس��ت و 
تواف��ق اولیه با ای��ران از هفته 
جاری به مرحله اجرا درمی آید، 
ما نبای��د پویایی را از دس��ت 
بدهیم، ما نباید لحظه رسیدن 
به فرصت دس��تیابی به توافق 
نهایی با ایران را از دست بدهیم.

به گزارش فارس، اشتون در 
خصوص رویکرد اتحادیه اروپا 
در ارتب��اط با حض��ور ایران در 
کنفرانس ژنو 2  برای بررس��ی 
موضوع س��وریه گفت: سازمان 
ملل مس��ئولیت تصمیم گیری 
در خصوص ش��رکت کنندگان 
ای��ن نشس��ت را دارد. بان کی 
مون می بایس��ت در خصوص 
این مسئله تصمیم گیری کند. 
ما از نظر سازمان ملل حمایت 

می کنیم.

اشتون: نباید فرصت دستیابی
 به توافق با ایران را از دست داد

رایزنی تخت  روانچی در آمریکای التین
 با رئیس جمهور ونزوئال

مع�اون وزیر امور خارجه کش�ورمان با رئی�س جمهور ونزوئال 
دیدار و گفت وگو کرد.

در دیدار روز شنبه، »نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال با مجید 
تخت روانچی معاون وزیر خارجه کشورمان، مقامات هر دو کشور به بررسی 
روابط دوجانبه پرداختند و مادورو از تمایل دولتش برای ادامه و افزایش 

روابط با ایران خبر داد.
رئیس جمهور ونزوئال در این دیدار ایران و ونزوئال را دو کش��ور برادر 
و انقالب��ی ک��ه تمام تالش خ��ود را برای رفع نیازهای مردمش��ان به کار 

گرفته اند، دانست.
به گزارش تسنیم، رئیس جمهور ونزوئال جمعه 28 دی در مصاحبه ای 
خب��ری اعالم کرد در آینده ای نزدیک با حس��ن روحانی، رئیس جمهور 

کشورمان دیدار می کند.
مادورو خطاب به روحانی گفت: سالمی از اعماق قلبم را تقدیم روحانی 
می کنم.  به زودی با شما دیدار می کنم و می خواهم در خصوص تعمیق 
بخشیدن به روابط میان ایران و جمهوری بولیواری ونزوئال مذاکره کنیم.

در جلس�ه ش�نبه گذشته 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
الیحه پیشگیری از وقوع جرم، 
مصوب مجلس شورای اسالمی 
ک�ه به دالیل مغایرت با ش�رع 
و قانون اساس�ی، م�ورد ایراد 
ش�ورای نگهبان ق�رار گرفته 
و به عنوان م�ورد اختالفی به 
این مجمع ارجاع ش�ده است، 
مورد بح�ث و بررس�ی اعضاء 

قرار گرفت.
 در ای��ن جلس��ه که ع��الوه بر 
اکثری��ت اعضاء، وزیر کش��ور، قائم 
مقام معاون��ت حفاظت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، 
رئیس پیشگیری از وقوع جرم نیروی 
انتظامی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه 
ب��ا قاچ��اق کاال و ارز و دبی��رکل و 
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر 
نیز حضور داش��تند، پس از استماع 
نظرات مجلس ش��ورای اس��المی و 
یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، 
کمیس��یون  پیش��نهادی  مصوبات 
حقوقی و قضایی مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام، مطرح شد و اعضای 
موافق و مخالف دیدگاه  ها و نظرات 

خود را بیان کردند.
 در ادام��ه به دلی��ل ضرورت 
جام��ع نگ��ری در آن، مقرر ش��د 
کمیسیون ویژه مشترکی در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام، با حضور 
کارشناس��انی از سه قوه، مضامین 
این الیح��ه را در قالب بندی های 
کارشناسی ش��ده و متقن تعیین 
و برای تصوی��ب نهایی به مجمع 

ارائه دهند.

الیحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت 
بررسی شد 

شفاف و مشخص است.
ظریف تصریح کرد: ما با چشم 
ب��از ولی با حس��ن نیت و آمادگی 
برای رس��یدن به تفاهم کار را به 
محض ش��روع اجرای برنامه اقدام 
مش��ترک آغ��از می کنی��م و این 
آمادگی را داریم که به س��رعت به 

نتیجه برسیم.
در همین حال، معاون حقوقی 
و امور بین الملل وزیر امور خارجه 
در واکن��ش ب��ه اق��دام آمریکا در 
انتشار س��ند غیررسمی توافق ژنو 
گفت: انتشار این سند غیررسمی 
به معنای رس��میت دادن و ایجاد 
حال��ت ال��زام  آور برای آن اس��ت؛ 
هرچن��د که ما چیزی برای پنهان 
کردن نداریم و این سند را هم برای 

مراجع مختلف ارسال کرده ایم.
س��یدعباس عراقچی با تاکید 
بر اینک��ه توافق های انجام ش��ده 
در ژنو کامال ش��فاف منتشر شده 
اس��ت و هم��ه از آن اطالع دارند، 
پس از توافق ژنو، مذاکراتی درباره 

چگونگی اجرای آن انجام دادیم که 
نتیجه آن برداش��ت های مشترک 
به صورت شفاهی بود که در قالب 
)Non Paper( به عنوان س��ند 

غیررسمی مکتوب شد.
س��ند  ای��ن  داد:  ادام��ه  وی 
نیس��ت  محرمان��ه  غیررس��می، 
ک��ه بخواهیم چی��زی را پنهان و 
مخفی کاری کنیم بلکه این س��ند 
را برای مراجع مختلف درکش��ور 
از جمله مجلس ش��ورای اسالمی 
ارسال کرده ایم و همه چیز شفاف 

است.
مذاکره کنن��ده  تی��م  عض��و 
هسته ای کش��ورمان خاطرنشان 
کرد: دلی��ل مخالفت با این اقدام 
آمریکا آن اس��ت که انتش��ار این 
سند به معنای رسمیت دادن به 
آن است در حالی که به هیچ وجه 
صالح مواضع مذاکراتی دو طرف 
نیست. با وجود این، پس از اعالم 
تواف��ق ژنو، به س��رعت جزئیات 
مختل��ف آن را منتش��ر و مردم 

ایران را از وجود چنین س��ندی 
مطلع کردیم.

عراقچی یادآور شد: به احتمال 
زی��اد دول��ت آمری��کا زیر فش��ار 
نمایندگان کنگره اقدام به انتشار 
این سند غیررس��می کرده است 
تا به تعبیرشان، اطالع رسانی آنها 
ش��فاف ش��ود؛ در واقع با توجه به 
مش��کالت کاخ س��فید با کنگره، 
این موضوع به صورت »برداش��ت 
داخلی  برای مصرف  یک س��ویه« 
تهیه شده است و از نظر ما مالک 

قضاوت و ارزیابی نیست.
وی ب��ار دیگ��ر تصری��ح کرد: 
در صورت��ی ک��ه ط��رف مقابل به 
تعهدات خود عمل نکند، جمهوری 
اس��المی ایران به سرعت می تواند 
فعالیت های هس��ته ای خود را به 

حالت قبلی برگرداند.
اس��ت کاخ س��فید  گفتن��ی 
پنجش��نبه گذش��ته )26 دی ماه( 
س��ندی را تحت عن��وان جزئیات 
اجرایی توافقنامه ژنو منتشر کرد.

گفت: در توافقنامه ژنو قرار بود 7 میلیارد دالر از درآمد 100میلیارد 
دالری ایران که بلوکه شده بود را آزاد کنند.

گفتم: عجب دزدهای پررویی هستند، صد میلیارد دالر پول 
نفت ما را بلوکه کرده اند و حاال می خواهند 7 میلیارد دالر آن 

را به عنوان »امتیاز«! پس بدهند!
گفت: تازه در توافق اخیر اعالم شده که 4/2 میلیارد دالر را، آن هم 

در 8 قسط پس خواهند داد!
گفتم: چه عرض کنم؟! بی پدر و مادرها، »لپ تاپ « دزدیده اند 

و به جای اون »تی تاپ« تحویل میدن!


