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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز روز یکش�نبه دوم آذرماه در یادداش�تی با عنوان »برای هیچ بیهوده مپیچ«! به 

اس�ناد و ش�واهدی از چالش هسته ای نزدیک به 13 ساله کش�ورمان اشاره کرده و 
نتیجه گرفته بودیم »دس�تیابی به توافقی که پایان بخش این چالش باش�د، نه فقط 
دوراز انتظار، بلکه به یقین ناممکن اس�ت« این پیش بینی کیهان که دالیل و اس�ناد 
غیرقابل خدش�ه ای پیوس�ت آن بود، با اعتراض  جریاناتی روبرو شد که رسیدن به 
»توافق نهایی« در وین را بسیار نزدیک ارزیابی می کردند و نگاه کیهان را »بدبینانه«!  

و »به دور از واقعیت«! می دانستند.
گفتنی است همان روز، خبرنگار شبکه تلویزیونی ZDF آلمان که برای مصاحبه 
به کیهان آمده بود و از متن یادداش�ت مورد اش�اره خبر داشت، پرسید؛ »چرا با این 
قاطعیت پیش بینی می کنید که مذاکرات ایران و 1+5 هرگز به نتیجه نمی رسد«؟  و 
پاسخ ما، این بود که »مذاکرات یاد شده فقط تابلو و پوشش هسته ای دارد و حریف از 
این مذاکرات اهدافی غیرهسته ای را دنبال می کند« و این که »نمایندگان آمریکا و اروپا 
در جریان مذاکرات اگرچه ظاهرا چشم به میز مذاکره دوخته اند ولی نگاه آنان با نگرانی 
در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، افغانستان، مصر، اردن، عربستان، آمریکای التین 
و... پرسه می زند و از کابوس وحشتناکی که اقتدار رو به رشد جمهوری اسالمی ایران 
در جهان اسالم برای آنها آفریده است، دلهره دارند. بنابراین، موضوع اصلی مذاکره 
از نظر آنان، اقتدار پرشتاب ایران اسالمی است و نه تولید احتمالی یک بمب هسته ای.

و اما، نتیجه مذاکرات وین در پایان ضرب االجل 3 آذر - 24 نوامبر - همان بود که 
از قبل به آسانی قابل پیش بینی بود... و دراین باره گفتنی هایی هست که به مواردی 

از آن بسنده می کنیم.
1- در تالش بی وقفه و کار متراکم و پرحجم تیم هسته ای کشورمان برای تأمین 
منافع نظام و احقاق حقوق نادیده گرفته شده ملت جای کمترین تردیدی نیست ولی 
درب�اره نگاه آنان به نتیجه مذاکرات وین 8 تفاوت نظر جدی وجود دارد. آقای دکتر 
روحانی در مصاحبه تلویزیونی دوشنبه شب خود - 3آذرماه- نتیجه مذاکرات را »یک 
پیروزی بزرگ«! نامید و آقای دکتر ظریف در کنفرانس خبری بعد از پایان مذاکرات 
در وین اعالم کرد »احساس می کنم مردم ایران همه چیز به دست آورده اند«! و... در 
این خصوص باید گفت؛ ما نیز بر این باوریم که نتیجه مذاکرات وین 8 »یک پیروزی 
بزرگ« بوده است ولی نه از آن زاویه نگاه و با آن تعریف از »پیروزی« که رئیس جمهور 
و وزیرام�ور خارجه کش�ورمان در نظر داش�ته و مط�رح کرده اند. آقای�ان؛ پیروزی 
تیم مذاکره کننده را در »دستاوردها«ی مذاکره می دانند و ما معتقدیم، مذاکرات غیر 
از اثبات غیرقابل اعتماد بودن آمریکا دستاوردی نداشته است و از آنجا که بی نتیجه 
ب�ودن مذاکرات به علت مقاومت و خودداری تیم مذاکره کننده در مقابل باج خواهی 
حریف بوده است، تیم کشورمان را »پیروز« و مقاومت آنان را درخور تقدیر می دانیم 
و بدیهی است که تفاوت این دو نگاه اگر از زمین تا آسمان نباشد! فاصله ای نزدیک 
به همین حد و اندازه دارد و باید گفت، »مقاومت« تیم کشورمان در مقابل باج خواهی 
حریف که یک واقعیت است، بسیار ارزشمندتر از برشمردن دستاوردهایی است که 
واقعیت ندارد! همین دیروز، رهبرمعظم انقالب در دیدار عالمان دینی جهان اس�الم 
با اقتدار فرمودند »در قضیه هسته ای، آمریکا و سایر کشورهای استعمارگر اروپایی 
دور هم جمع شدند و از همه نیروهای خود استفاده کردند که جمهوری اسالمی را به 

زانو درآورند، اما نتوانسته و نخواهند توانست«.
اکنون جای آن است که به آنچه روز سوم آذرماه در پایان مذاکرات وین 8 اتفاق 

افتاده است نگاهی - هرچند گذرا - داشته باشیم. بخوانید!
2- در پایان مذاکرات وین8 که قرار بود »توافق نهایی« را در پی داش�ته باشد، 
طرفین مذاکره پذیرفتند »توافق ژنو« که یکس�ال قبل حاصل ش�ده بود برای 7ماه 
دیگ�ر - 10 تیرم�اه 94 - اول جوالی 2015- تمدید ش�ود. درباره ماهیت و محتوای 
توافقنامه ژنو و کاله گشادی که از آن طریق بر سر فعالیت هسته ای کشورمان گذارده 
بودند، پیش از این، تفس�یرها و گزارش های مس�تندی داشته ایم و در این مختصر، 
فقط به برخی از مهمترین »امتیازات نقدی« که داده ایم و »وعده های نسیه ای« که در 
قبال آن گرفته ایم اشاره می کنیم. مطابق توافقنامه ژنو، غنی سازی 20 درصد خود را 
متوقف کردیم )امتیاز نقد(، اورانیوم 20 درصد غنی شده خود را اکسیده کردیم)نقد( 
فرآیند تحقیق و توس�عه هسته ای کشورمان را که به تحقیق روی سانتریفیوژهای 
پیش�رفته P8 با ظرفیت جداکنندگی 24سو- SWU - رسیده بود، به تحقیق روی 
سانتریفیوژهای  P1 و نهایتا P2 تنزل دادیم )نقد(، ادامه ساخت رآکتور آب سنگین 
اراک - R40 - را متوقف کردیم )نقد( و فعالیت های در حال انجام دیگری که متوقف 

و یا به سطح پایینی کاهش دادیم.
اما در مقابل چه گرفتیم؟ با جرأت می توان گفت؛ فقط یک مشت »وعده های نسیه« 

که تاکنون به هیچیک از آنها عمل نشده است. 
ممکن است دوس�تان محترم ما به آزادسازی بخشی از دارایی های بلوکه شده 
کشورمان اشاره کنند. 4/2 میلیارد دالر در شش ماهه اول، 2/8 میلیارد دالر در تمدید 
چهار ماهه دوم و برای تمدید 7 ماهه آینده نیز قرار است به ازای هر ماه 700 میلیون 
دالر از دارایی های مسدود شده خودمان را آزاد کنند. همانگونه که مالحظه می شود، 
حریف هیچ امتیاز نقدی به ما نداده اس�ت، بلکه بخش بس�یار اندکی از دارایی های 
خودمان را که از قبل مس�دود کرده - بخوانید دزدیده بود - به جمهوری اس�المی 
ایران باز گردانده اس�ت، آنهم به گونه ای که دسترس�ی کش�ورمان به این دارایی ها 
با چند اما و اگر و ش�رط و ش�روط همراه بوده و هس�ت که در کیهان چهارشنبه 28 
آبان ماه، طی گزارشی با عنوان »هزار و یک شرط حریف برای پول های آزاد شده در 

توافق ژنو« به آن پرداخته ایم.
بنابرای�ن ب�ه وضوح می توان دی�د که در توافقنامه ژنو - یعن�ی همان که 7 ماه 
دیگر تمدید شده است - نه فقط هیچ امتیازی به دست نیاورده ایم، بلکه امتیازهای 
نق�د فراوانی به حریف داده ایم. تا آنجا ک�ه دو روز پیش اوباما با صراحت اعالم کرد، 
»توافق ژنو« به طور قطع پیشروی برنامه هسته ای ایران را متوقف کرده بنابراین یک 
توافق موفق بوده است« و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به همان توافق 
ژنو به کنگره اطمینان می دهد که »سانتریفیوژها نمی تواند به روند پیشین بازگردد« 
و تاکید می کند »احمق خواهیم بود اگر بخواهیم شرایط امروز را ترک کنیم و به عقب 
برگردیم« و دهها اظهارنظر مشابه دیگر از سوی مقامات رسمی آمریکا که شرح آن 

به درازا می کشد.
3- ح�اال به نتیجه مذاکرات وین8 برمی گردیم  لطف�ا دقت کنید! در مذاکرات 
پایانی وین، توافق ژنو برای 7ماه دیگر تمدید ش�ده اس�ت. یعنی امتیازات نقدی که 
داده بودیم برای 7ماه دیگر به قوت خود باقی است بی آن که بعد از 7ماه قابل بازگشت 
- و یا به آسانی و بدون هزینه کالن قابل بازگشت- باشد. آیا این نتیجه را می توان 

»پیروزی« نامید؟!
نکته درخور توجه آن که با نگاهی دقیق تر نمی توان گفت مذاکرات وین 8 بی نتیجه 
بوده و »توافقی« در پی نداشته است! چرا که تمدید 7ماهه توافق ژنو، »یک توافق« 
است و اگر توافق ژنو را »توافق بد« - بخوانید فوق العاده بد- بدانیم که هست، باید 
گفت؛ در وین 8 »یک توافق بس�یار بد«! و نه فقط »بد« را پذیرفته ایم. اما در مقابل 
چه امتیازی گرفته ایم؟! ماهی 700 میلیون دالر از دارایی  بیش از 100 و دهها میلیارد 

دالر خودمان را که مسدود کرده اند!
آقای روحانی می فرمایند؛ سانتریفیوژها می چرخند! ولی توضیح نمی دهند که چه 
تعداد از آنها می چرخند و چه تعداد از چرخش افتاده اند! می گویند تحقیق و توسعه 
R&D ادامه دارد و نمی فرمایند در چه س�طحی؟! و چه بخش�ی از آن متوقف شده 
است؟! اظهار می دارند رآکتور آب سنگین اراک باقی می ماند ولی توضیح نمی دهند 
که مطابق توافق ژنو، افزودن تجهیزات جدید )ساخت و تکمیل( آن متوقف شده و 
مطابق همان توافق قرار است قلب رآکتور اراک تعویض گردد و یا خروجی پلوتونیوم 

آن فیلتره شود! و... اما ماجرا به همین نقطه ختم نمی شود. بخوانید!
4- آزادسازی مبالغی که حریف به عنوان یک امتیاز! روی آن مانور می دهد، فقط 
بخش بسیار اندکی از دارایی های مسدود شده خودمان است نه آن که از کیسه حریف 
آمده باشد! گفتنی است در مرحله اول توافق ژنو 4/2 میلیارد دالر از بیش از 100 میلیارد 
دالر دارایی مسدود شده خودمان در آن زمان به اصطالح آزاد شده بود و در مرحله 
دوم که 2/8 میلیارد دالر آزاد می شد، میزان دارایی های مسدود شده کشورمان به 
130 میلیارد دالر رس�یده بود یعنی در دور اول 4/2 میلیارد آزاد کردند و در عوض 

30میلیارد دالر دیگر را بلوکه کردند! و قس علیهذا...
5- در حالی که متأسفانه دولت محترم در کنار مذاکرات هسته ای برنامه موازی 
-PLAN B-  دیگری ندارد، حریف با وجود امتیازات نقد فراوانی که گرفته اس�ت، 
چن�د برنامه موازی دیگر را برای پیش�برد اه�داف باج خواهانه خود با جدیت دنبال 
می کند که یکی از با اهمیت ترین آنها پروژه کاهش قیمت نفت با همکاری مستقیم 
- بخوانید نوکری مستقیم- دربار آل سعود است. آمریکا طی دو ماه اخیر با عملیاتی 
کردن این پروژه قیمت نفت را از 120 دالر در هر بشکه به 80 دالر رسانده و پیش بینی 
می شود که این روند تا کاهش 70 دالر ادامه یابد. حاال به این محاسبه سرانگشتی و 

بسیار روشن و بدیهی توجه کنید.
میزان فروش نفت کشورمان روزانه یک میلیون بشکه است یعنی در صورت عدم 
کاهش قیمت نفت درآمد نفتی جمهوری اسالمی ایران طی 7 ماه آینده مبلغ 25 میلیارد 
و 200 میلیون دالر بود. اما با کاهش 40 دالری در هر بشکه، مبلغ 8 میلیارد و 400 میلیون 
دالر از درآمد نفتی ما طی 7 ماه آینده کاس�ته می ش�ود یعنی، طی 7ماه آینده الف: 
مبلغ 4/2 میلیارد دالر از دارایی های خودمان را آزاد می کنند ب: در مقابل اما دهها 
میلیارد دالر از دارایی های جدید نفتی کشورمان را بلوکه می کنند و ج: 8/4 میلیارد 
دالر نی�ز از درآمد نفتی ایران می کاهند! به بیان دیگر همین امروز دو برابر آنچه که 
قرار است بگیریم را از دست داده ایم! اکنون باید پرسید؛ در کنار مذاکرات هسته ای، 
چه برنامه موازی دیگری تدارک و طراحی کرده ایم؟! و آیا به همین علت نیست که 
تنها راه پیش روی را ابراز امیدواری به مذاکرات هسته ای می دانیم؟! امیدی که روند 
یکسال و نیم گذشته نشان از »واهی« بودن آن دارد و انتظار می رود دولت محترم در 
کنار مذاکرات هسته ای، برنامه های موازی دیگری نیز طراحی کرده و به میدان آورد.

طوطیاز خودمان به خودمان!

حسین شریعتمداری

* امروز حتی سیاس��یون پیش پا افت��اده می دانند که آمریکا به ما احتیاج دارد و 
می خواهد با تجدید مذاکرات به اسرائیل و عربستان میدان دهد تا معادالت منطقه 
را به دست بگیرند. لذا ایران نباید کوتاه بیاید، مسئوالن دیپلماسی نباید به هیچ 

قیمتی کوتاه  آیند.
0912---1236

* اگرچه روحیه تعامل ایران و ایرانیان با جهان و جهانیان خصلتی همیش��گی و 
پایدار است ولی آمریکایی ها نشان داده اند که با حقیقت بیگانه هستند و فقط در 

صورت ایستادگی کوتاه می آیند.
0937---9309
* در مذاکرات هس��ته ای واقعیت مس��ئله این است که آمریکایی ها نگاه به دهان 
اسرائیلی ها می کنند. خودشان کارگزاری بیش نیستند. مشکل آمریکا با ایران هم 
بر سر هسته ای نیست، همه می دانند که پیشرفتهای ایران به رغم تمام تحریم ها 
و محدودیت ها رژیم صهیونیستی و آمریکا را سخت ناراحت کرده و نمی توانند این 

حقایق را ببینند و آرام بنشینند.
ایزدپناه
* هجمه های پی درپی مدعیان اصالحات که در ظاهر شعار اصالح طلبی می دهند 
ولی در عمل به فساد مشغول هستند به شخصیت انقالبی و بزرگواری مثل آیت اهلل 
جنتی عضو و دبیر ش��ورای محترم نگهبان تصادفی نبوده بلکه سازمان دهی شده 
صورت می گیرد. دلیل آن هم جز این نیس��ت که این نیروی خدایی انقالب س��د 
راه توطئه آمیز آنان ش��ده است. بنابراین باید هم از دست ایشان عصبانی باشند و 

دست به ترور شخصیت او بزنند.
زمانی
* امثال آقای س��حرخیز در کشور مگر چقدر اعتبار اجتماعی دارند که بگویند ما 
اصالح طلبان از اول به حضرت امام  خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اسالمی عالقه 
نداش��ته ایم. ملت ایران 35 سال اس��ت که از این افراد که مانع راه انقالب بوده اند 

عبور کرده است.
آب پیکر از گیالن
* از جناب حجت االسالم سیدحسن خمینی درخواست می کنم مروری بر سخنان 
س��خیف سحرخیز داشته باشند تا بیش��تر با جریان فکری اصالحات آشنا شوند. 
خوب که بنگرید سحرخیز یک استثنا نیست بلکه بخش قابل توجهی از مدعیان 

اصالحات همفکر او هستند.
0912---8135

* شایعه آلوده بودن بنزین داخلی و بعد واردات آن برای چه افراد و یا گروه هایی 
نان و آب داشت که به تولید داخلی ضربه بزنند و بنزینی وارد کنند که هم هوا را 

آلوده می کند و هم به خودرو آسیب می زند.
0914---6912

* امضای وزیر صنعت و تجارت در پای قرارداد با شرکت صهیونیستی سیگار مارلبرو، 
پذیرش مواردی در ذیل کنوانسیون ضد اسالمی توسط معاون زنان ریاست جمهوری 
بدون هماهنگی با مجلس شورای اسالمی و زیر بار تعهدات نادرست رفتن و عقد 
قرارداد برای واردات بنزین غیراس��تاندارد از خارج و تعطیل س��اختن تولید بنزین 
در داخل کشور هم اکنون در حال وقوع است و شنیدن این اخبار ما مردم را رنج 
می دهد. از آقای رئیس جمهور می خواهیم به این اوضاع آشفته سر و سامان بدهند 
و مدیران خویش را تحت کنترل در آورند. در ضمن مش��کالت اقتصادی کش��ور 

بسیار مهم تر از این حاشیه سازی ها برای انحراف افکار عمومی جامعه می باشد.
محمودی
* بعضی مکررا بیان می کنند که نظام باید اهل بخشش و نرمش باشد و منظورشان 
چشم پوشی از عمق مفاسد فتنه گران است، اما طرفداران این نظر با ساده لوحی خود 
اسالم شناسی را با خوانش جریان خزنده لیبرالیستی اشتباه گرفته اند و نمی دانند 

اسالم فتنه گران و اشرار را اهل بغی و مفسد فی االرض می داند.
شهباز
* ع��ده ای از مس��ئوالن ک��ه تریبون در اختی��ار دارند برای تطهی��ر چهره برخی 
اصالح طلبان که در فتنه 88 مش��ارکت داش��ته و توب��ه نکردند می گویند انقالب 
فرزندان خود را نمی خورد، بله این حرف را ما هم قبول داریم، اما برخی گروه ها مثل 
اصالح طلبان هستند که فرزند انقالب را بخورند. آنها قضیه را وارونه جلوه می دهند؟
0912---9291

*  گروهک های تکفیری می خواستند چهره ای منفور از اسالم به جهان نشان دهند 
انتظار می رود اندیشمندان جهان اسالم همچون مراجع بزرگوار چنین کنفرانس هایی 
که در قم برگزار شد از اقصی نقاط دنیا تکرار کنند و چهره زشت این عناصر پلید را 

به دنیا نشان دهند که اعمال و رفتار آنها هیچ ارتباطی با اسالم ندارد.
احسانی
* رئیس جمهور محترم که صحبت از کرامت انسانها می کند. نباید در برابر اهانت های 
مشاورینش به ملت و متخصصان داخلی که در جهت اعتالی کشور شبانه روز تالش 

می کنند سکوت کند.
0917---9762

* در برنامه 90 س��یما مطالبی که از زبان افراد مدعی یا مصاحبه ش��ونده پخش 
می شود زمینه درگیری و اختالف و کشمکش در ورزش به وجود می آورد. این چه 

کاری است که صدا و سیما می کند؟ چه کسی از این تشنج آفرینی نفع می برد؟
0919---6858

* از وزارت بهداش��ت درخواست می شود کسانی که عمل وازکتومی انجام داده و 
حال قصد جراحی بازگشت دارند هزینه جراحی رایگان محاسبه گردد. این اقدامی 

خداپسندانه برای افزایش جمعیت خواهد بود.
0938---6263
* س��ازمان تامین اجتماعی طی اقدامی مشکوک فهرست پذیرفته شدگان آزمون 
اس��تخدامی مهرماه امسال را فقط 24 س��اعت در سایت مربوط گذاشت. با اینکه 
برای دخترم در استان گیالن نوبت مصاحبه تعیین کرده بودند این کار انجام نشد. 
پیگیری کردم گفتند تشخیص داده ایم مصاحبه صورت نگیرد. خالصه حق اعتراض 

و شکایت برای کسی قائل نیستند و ترتیب اثر هم نمی دهند.
قلی پور

*  از وقتی که بیمه آتیه س��ازان با تصمیم وزارت آموزش و پرورش طرف قرارداد 
در امور درمانی قرار گرفته ما فرهنگیان با مشکالت عدیده مواجه هستیم از همه 
بدت��ر نه راه پی��ش داریم و نه راه پس، یعنی اینکه اج��ازه انصراف از این بیمه به 

کسی نمی دهند.
0915---6922

* سبد کاالی اهدایی دولت به معلولین تحت پوشش بهزیستی به بنده که معلول 
ذهنی هستم تعلق نگرفته است. به کجا باید مراجعه بکنم تا مشکل حل بشود؟

محمدعلی زبودار
* علت پولی ش��دن کارت منزلت از س��وی شهرداری چیست؟ اگر قرار باشد پول 

بدهیم که دیگر این کارت چه مزیتی دارد؟
یک بازنشسته
* به رغم پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از سوی رانندگان آژانس در چندماه 
اخیر، دفترچه بیمه ما تمدید نشده است. از مسئوالن بیمه تقاضای رسیدگی داریم.
امید وحیدی
* از دولت تدبیر و امید انتظار می رود مشکل عدم دریافت حقوق 250 هزار نفر از 
کارگران منطقه ویژه عسلویه که هنوز حقوق مردادماه را نگرفته اند حل نماید. در 

صورت امکان گزارشی تهیه و منتشر تا شاید مشکل ما حل شود.
09 14---4225
* از مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران درخواست می شود مشکل بیمه تکمیلی 
جانبازان ش��اغل در ادارات اردبیل را حل نمایند. با توجه به اینکه س��ن جانبازان 
رو به پیری اس��ت به درمان و مراقبت بیش��تری نیاز دارند و طبعا هزینه هایش��ان 

نیز بیشتر است.
سعیدزازا
* از دولت تدبیر و امید انتظار می رود اکنون که در حال تهیه بودجه 94 هستند، 

الزم است دستمزد سال 94 را بر اساس تورم و گرانی روز جامعه تعیین نمایند.
0938---6263

* در مت��رو خ��ط صادقیه در واگ��ن مخصوص خانمها ش��اهد حضور آقایان 
دس��تفروش هس��تیم وقتی هم به آنه��ا اعتراض می کنیم برخ��ی ما را مورد 
ش��ماتت قرار می دهند. به شورای شهر و ش��هرداری هم اعتراض کردیم ولی 

کسی پاسخگوی ما نیست.
0912---7439

* لطفا در مورد عدم اعالم نتایج نهایی آزمون اس��تخدامی ش��رکت نفت س��تاره 
خلیج فارس پس از گذش��ت یک سال گزارش��ی تهیه کنید تا به گوش مسئولین 

برسد شاید تدبیری بیندیشند.
9185---0917 و 8242---0939 و 6083---0937

کری: توافق ژنو خوب بود
باید احمق باشیم که مذاکرات را ترک کنیم

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ نیویورک تایمز گفت: با توجه به دستاوردهای 
توافق ژنو احمقانه است که مذاکرات را ترک کنیم.

به گزارش ایرنا، جان کری در کنفرانس خبری و در پاسخ به سؤال خبرنگار 
نیویورک تایمز در مورد منطق تمدید مذاکرات با توجه به باقی ماندن شکاف 
بین دو طرف، گفت: همانطور که گفتم درباره جزئیات صحبت نمی کنم؛ البته 
گفته ایم که شکاف هایی وجود دارد و راهی باید پیموده شود اما نمی توانم وارد 
جزئیات ش��وم که این ش��کاف ها و اختالفات در چه مواردی است. اما با توجه 
به دس��تاوردهای ناش��ی از توافق موقت ژنو، باید احمق باشیم که مذاکرات را 

ترک کنیم.
کری در این کنفرانس خبری تاکید کرد: توافق جامع امکان پذیر و مطلوب 

است اما هنوز موارد اختالفی قابل توجهی باقی است که باید حل شود.
وی در خصوص مزایای توافق ژنو گفت: یک س��ال پیش برنامه هس��ته ای 
ایران با سرعت پیشرفت می کرد، اما امروز ایران پیشرفت در برنامه هسته ای را 
متوقف کرده و برای اولین بار در یک دهه گذشته این برنامه را به عقب برده 
اس��ت. امروز ایران اورانیوم غنی شده 20 درصدی ندارد و غنی سازی باالی 5 

درصد را به تعلیق درآورده است.
وی افزود: پیش��رفت در نیروگاه اراک نیز متوقف ش��ده و بازرسان آژانس 
با دسترس��ی هر روزه به تاسیس��ات غنی س��ازی ایران درک کامل تری از این 

برنامه دارند.
کری در این کنفرانس مطبوعاتی در عین حال اعتماد به ایران را رد کرد و 
گفت: این توافق نمی تواند بر مبنای اعتماد باشد بلکه باید بر اساس راستی آزمایی 

و مقابله با دستیابی ایران به بمب اتمی باشد.
اظه��ارات کری بالفاصله پس از اعالم تمدی��د توافق ژنو از موضع جامعه 
جهانی و اتهام پراکنی علیه ایران بود اما متاسفانه با پاسخ درخور وزیر خارجه 
کشورمان مواجه نشد؛ حال آنکه دکتر ظریف می توانست بگوید ما نه برای رفع 
اتهام برای دفع ش��رارت آمریکا در مذاکرات حضور داریم و رژیم دارنده سالح 
اتمی به عنوان مرتکب جنایت جنگی در هیروش��یما و ناکازاکی، متهم دارای 

جرم اثبات شده است و نه مدعی العموم جامعه جهانی.
چشم سفیدی اصالح طلبان
به روایت یک همکار سابق

هم��کار س��ابق نش��ریات اصالح طلب، افراطی��ون مدعی اصالح��ات را افراد 
چشم سفیدی خواند که بر سر سفره نظام و انقالب می نشینند اما سر بزنگاه ساز 

مخالف می زنند.
داریوش س��جادی در وبالگ خود در واکنش به اظهارات عیس��ی س��حرخیز 
مدیرکل مطبوعات داخلی دولت خاتمی که گفته اس��ت بسیاری از اصالح طلبان 
دیگ��ر عالقه ای به آقای خمینی ندارند نوش��ت: اظهارات س��حرخیز و بازتاب آن 
ترجیع بندی اس��ت آش��نا از س��نتی نامیمون در سلوک سیاس��ی بخش هایی از 
متظاهرین به اصالح طلبی  که متاسفانه قهرا و کرها اصالح طلبان متعهد و متقید 
به انقالب اسالمی را نیز ناخواسته به این سلوک ناخجسته و مزورانه، ملوث کرده 
و می کنند! وقتی در فردای دوم خرداد 76 به احتساب  مصلحت سیاست و »تدبیر 
س��عید« س��تاره اقبال »اکبر گنجی« به اعتبار سلسله مقاالت مهیج »عالیجناب 
س��رخپوش« خوش می درخشید و طرفین »پُز اکبر« را به یکدیگر می دادند و در 
فردای ش��اذگویی »همان اکبر« مبنی بر »لزوم س��پردن خمینی به موزه تاریخ«  
وقتی »ش��یدائیان اکبر« مورد مالمت قرار گرفتند که چرا از موضع اصالح طلبی 
علیه ایش��ان موضع نمی گیرید؟ دوستان می فرمودند؛ اکبر اساسا کی اصالح طلب 

بوده تا لزومی به اعالم برائت از ایشان باشد!؟
وی می افزای��د: وقت��ی در فردای دوم خ��رداد 76 همین بخش از متظاهرین 
به اصالح طلبی با تش��بث به نشریات اربعه »محس��ن سازگارا« و تولیدات بصری 
و نظری)!( »محسن مخملباف« از منتهی الیه اولترا اصالح طلبی فخر ایشان را به 
زمین و زمان می فروختند! اما در فردای شهرآش��وبی های 88 و اشاعه هجویات و 
ترهات این دو، همان »اسپانسرهای پیشین« مورد اعتراض قرار گرفتند که چرا از 
ایشان تبری نجسته و با ایشان مرزبندی نمی کنید؟ باز از موضعی حق به جانب 
می فرمودند: ایشان اساسا کی منسوب به جنبش اصالحات بوده اند که اینک برائت 

از ایشان بر ذمه ما باشد!؟
مشاور سابق کروبی ادامه می دهد: اکنون نیز و بعد از صراحت سحرخیز مبنی 
بر برائت ایشان و بخش هایی از اصالح طلبان از رهبر فقید انقالب اسالمی و ایضا 
میراث سیاسی رهبر فقید انقالب اسالمی، مجددا همان بخش از اصالح طلبان با 
ابتالء به نسیانی مسبوق به سابقه می فرمایند سحرخیز اساسا چه نسبتی با جنبش 

اصالحات داشته تا اینکه لزومی به برائت از ایشان باشد!؟
وی با تأکید بر اینکه مردم نه فقط با عواطف که با خرد و عقالنیت به نهضت 

امام خمینی پیوس��تند ادامه می دهد: ضدانقالب ش��دن سحرخیز قابل فهم است 
اما چیزی که در این میان نه قابل فهم و نه قابل اغماض است اصرار امثال ایشان 
در تصاح��ب مناصب نظام برآمده از انقالب خمینی و اطعام فرصت طلبانه خود از 
خورش��ت نظام تا زمانی اس��ت که توان گریم خود را در قامت مومن به خمینی و 
انقالب خمینی را داشته و از امکان حضور در مناصب نظام برخوردارند و در فردای 
خسته شدن شان از همه آن تظاهرها یا در فردای خوانده شدن دست شان توسط 
نظام ناگهان و از منتهی الیه اولترا اصالح طلبی بانگ و فریاد برآرند که مس��لمانی 
نیست و  انقالب نیز آش دهان سوزی نیست! محل مناقشه ناظر بر اصول فروشی 
محمول بر چنین سلوکی است که سالها بدون کمترین تقید به یک نظام و مختصات 
و مبانی معرفتی و سیاسی و اعتقادیش مزورانه و با ماسک خود را به آن کلیپس 
کرد و از پیاز حکومت خورده و فربه ش��ده و در فردای بیرون ش��دن از آن نظام 

ناگهان یادشان بیفتد که اساسا سیستم سترون و متصلب و اصالح ناپذیر است!
سجادی تأکید می کند: این کمال »سفید چشمی« است که بدون انس و تعلق و 
تقید و الفت به نظام تا مهیا بودن اسباب سورچرانی و لقمه گرفتن از سفره نظام »پیاز 
نظام« را خورده و خود را فربه کنیم و بعد از بلند شدن »چوب نظام« یادمان بیفتد 
»آن را که خانه نئین است، بازی نه این است«! 35 سال است که حکومت و مناصب 
حکومت بتناوب و با نظارت و فیلترینگ »همیشه مورد اعتراض« شورای نگهبان نزد 
اصحاب سیاست دست به دست می شود و ایضا همین اصحاب از هم اکنون خود را 
مهیای انتخابی دیگر و اشغال مناصبی دیگر در اسفند 94 می کنند. بر سفید چشمانی 
از این دس��ت فرض اس��ت تا با تنبه از »پدیده سحرخیز« حد نگاه دارند و از فرصت 
انتخابات بمثابه »اسب تروآ«  جهت ورود به نظام و تحصیل مزایای نظام بهره نبرند.

وی تأکید کرد: الزمه تصدی مسئولیت در حکومت ها تقید حداکثری و اعتقاد به 
مبانی و مفاهیم هر نظام سیاسی است و این کمال بی معرفتی و پرروئی و بی آزرمی 
اس��ت که فرد بدون کمترین التفات و اعتقاد به ماهیت و واقعیت نظام و مختصات 
سیاس��ی و اعتقادیش سالوسانه و »سفید چشمانه« با اخذ شمایل »موش مردگی« 
و ماسک دلبستگی به نظام وارد حوزه مدیریت های کالن نظامی شوند که نه قلبا و 

نه عقال کمترین التزام و اعتقادی به آن ندارند.
نگرانی روسای سابق موساد و شاباک

درباره بی آیندگی اسرائیل
رئیس س��ابق سرویس جاسوسی موس��اد گفت: برای اولین بار در طول عمر 

اسرائیل، نگران آینده صهیونیسم هستم.
ب��ه گزارش روزنامه تایمز  آو اس��رائیل، ش��ابتای ش��اویت گف��ت:  از آغاز 
ش��کل گیری صهیونیس��م در اواخر قرن نوزدهم، اسرائیل با وجود درگیری های 
مداوم با فلسطینیان قدرتمندتر می شد. اما امروز نگرانی هایی ایجاد شده است. 
وی می افزاید: امروز برای اولین بار در مورد آینده طرح صهیونیسم نگران هستم. 
من  نگران خطراتی هستم که اسرائیل را تهدید می کند. من نگران فقدان درایت و 
فلج سیاسی و استراتژیک کابینه اسرائیل هستم. شابتای شاویت تصریح می کند: با 
وجودی که اسرائیل به آمریکا وابسته است اما رابطه میان آنها به شکل بی سابقه ای 
کاهش یافته است. اروپا که بزرگترین بازار اسرائیل است، به شدت از آن ناامید 

شده است و به سمت تحریم تل آویو پیش می رود.
اسرائیل که برای چین یک پروژه جذاب با تکنولوژی باال محسوب می شود 
اکنون برای نگه داشتن چین مجبور است سرمایه های ملی خود را به این کشور 
بفروشد. روسیه نیز به تدریج از اسرائیل رو برمی گرداند و از دشمنان آن حمایت 

و به آنها کمک می کند.
رئیس سابق موساد افزود: احساسات ضدیهودی و نفرت از اسرائیل افزایش 
یافته است. روابط عمومی و دیپلماسی اسرائیل به طور ناامیدکننده ای با شکست 
مواجه ش��ده اند، این در حالی اس��ت که فلسطینی ها دستاوردهای بسیار مهمی 

در جهان کسب کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: اسرائیل حمایت جهان آکادمیک را از دست داده است. 
جنبش تحریم و بایکوت اس��رائیل که برای مش��روعیت زدایی اس��رائیل فعالیت 
می کند تالش های خود را افزایش داده است و فقط تعداد کمی عضو یهودی دارد.

در همین حال رئیس سابق سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هشدار 
داد بی تدبی��ری ای��ن رژیم در قبال بحران امنیتی قدس، اس��رائیل را به بحرانی 

سخت دچار خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری قدس »یووال دیس��کین« رئیس سابق شاباک، ضمن 
اعتراض به اظهارات برخی نمایندگان این رژیم که خواستار تشدید تدابیر امنیتی 
و خشونت علیه فلسطینیان برای متوقف کردن انتفاضه االقصی شدند اعالم کرد: 

متوسل شدن به زور و خشونت برای مقابله با تظاهرات فلسطینی ها نتایج بر 
عکسی را به همراه خواهد داشت و اوضاع امنیتی را وخیم تر می کند.

دیس��کین طی مقاله ای در پایگاه اینترنتی روزنامه صهیونیستی یدیعوت 
آحارانوت نوشت: من به عنوان کسی که در انتفاضه اول، انتفاضه دوم یا االقصی، 
عملیات های خاص و همچنین جنگ ها حضور داش��ته، معتقدم این منطق و 

عقیده که باید از زور و خشونت استفاده کنیم، اشتباه محض است.
رئیس سابق شاباک خاطرنشان کرد: تندروی و عدم درایت و کم تجربگی 
دولت در زمینه مس��ائل امنیتی از یک س��و، و عدم آش��نایی آنها با راه های  
تصمیم گیری درباره مسائل منطقه ای خاورمیانه از سویی دیگر، اسرائیل را به 

بحرانی می کشاند که خروج از آن بسیار سخت خواهد بود.
دیس��کین در ادامه مقاله خود اظهارات برخی از مقامات تل آویو مبنی بر 
بعید دانس��تن انتفاضه جدید در ش��هر اش��غالی قدس آن هم در شرایطی که 
ملت فلس��طین در ش��هر قدس از تبعیض و ظلم و س��تم رنج می برند را مورد 

اعتراض قرار داد.
برنامه هسته ای بهانه است

مشکل آمریکا ایستادگی ایران است
»اگر مذاکره کنندگان عرب به جای مذاکره کنندگان ایرانی بودند در همان 
نوبت نخس��ت  تسلیم فش��ار آمریکا در مذاکرات  می شدند اما ایران 12 سال 

مقاومت کرده است«.
عبدالب��اری العطوان این تحلیل را در روزنامه رأی الیوم منتش��ر کرد. وی 
درباره مذاکرات می نویس��د: پایداری و سرس��ختی مذاکره کنندگان ایرانی در 
موضع گیری هایشان و اصرار به حفظ حق غنی سازی اورانیوم و برچیده شدن 
همه تحریم ها روش��ن اس��ت غرب از سیاست  چماق و هویج استفاده می کند 
اما ایران بس��یار خونس��رد است و همچنان به مانوری که از 12 سال پیش در 

مذاکرات و روابط پرتنش با آمریکا و متحدان آن آغاز کرده، ادامه می دهد.
وی می افزای��د: اگ��ر مذاکره کنندگان عرب ج��ای مذاکره کنندگان ایرانی 
بودند، در همان دور نخس��ت تسلیم فش��ارهای آمریکا می شدند و نمونه بارز 
آن »محمدانور سادات« رئیس جمهوری اسبق مصر در کمپ دیوید است؛ اگر 
عرب ها جای ایرانی ها بودند هر امتیازی که آمریکایی ها می خواستند در همان 
دور نخس��ت می دادند زیرا تصور می کنند آمریکا قدرت بزرگی است که همه 
برگه های برنده بازی را در دس��ت دارد و به همین دلیل مخالفت با آمریکا و 
نافرمانی از آن جایز نیس��ت زیرا اگر به آمریکا امتیاز دهند، هیچ کس به این 
دلیل از آنها بازخواست نمی کند، نه پارلمان این کشورها، نه رسانه ها و نه افکار 

عمومی کشورهایشان و اگر چنین شود آب از آب تکان نمی خورد.
وی با اش��اره به س��فر سعودالفیصل وزیر خارجه عربستان به وین و دیدار 
با کری نوش��ت: »مش��خص نیست چرا جان کری دست به چنین اقدامی زده 
است زیرا وی اساسا در چنین موضوع هایی اهل مشورت با همتایان عرب خود 
در مورد پرونده هسته ای ایران نیست، چرا که وی به مدت شش ماه با ایرانی ها 
در عمان مذاکره کرد بدون اینکه هیچ مطلبی را در این خصوص با این وزرای 
خارجه عرب که کشورشان همپیمان با صداقت آمریکا است، در میان بگذارد 
اما س��وال اینجا اس��ت که این بار چه خبر است؟« با بررسی این رفتار ناگهانی 
وزیر امور خارجه آمریکا با همتایان عرب خود می شود احتمال داد دولت آمریکا 
به موفقیت این مذاکرات اطمینان ندارد و برای ش��دت عمل به خرج دادن با 

ایران برنامه ریزی می کند.
عطوان که س��ردبیری دو نشریه رأی الیوم و القدس العربی را به عهده دارد 
در ادامه این تحلیل خاطر نش��ان کرد: تماس ه��ای با نتانیاهو و برخی وزرای 
خارجه عرب شاید برای فرستادن پیام تهدید به مذاکره کنندگان ایرانی است. 
اوباما در برنامه ش��بکه »ای بی سی« سخنان بس��یار مهمی بر زبان آورد که با 
این سخنان تا حدودی می توان به دیدگاه های دولت آمریکا پی برد، وی گفت 
»هنوز مش��کالتی مانند حمایت ایران از فعالیت های تروریس��تی در منطقه و 
موضع گی��ری ایران درخصوص اس��رائیل وجود دارد« این س��خنان اوباما چه 
معنایی می تواند داشته باشد؟ این به زبان ساده یعنی اینکه اصل مذاکرات در 
وین درخصوص غنی سازی اورانیوم و میزان غنی سازی و همچنین دستگاه های 
س��انتریفیوژ نیست بلکه هدف از مذاکرات به رسمیت شناختن اسرائیل، خلع 
س��الح حزب اهلل لبنان، توقف نفوذ ایران در س��وریه و عراق و همچنین دست 
برداشتن از حمایت از شبه نظامیان شیعه در عراق مانند گروه »اهل الحق« و 

»گردان های ابوالفضل العباس« است.« 
عطوان تاکید می کند: آمریکا تاسیس��ات هس��ته ای ایران را بهانه ای برای 
اعمال فشار بر ایران قرار داده تا ایران دست از مخالفت با آمریکا بردارد وقتی 
می گوییم این بهانه آمریکایی ها اس��ت، این س��خن گزافی نیست زیرا همه به 
خاطر دارند که آمریکایی ها و اس��رائیلی ها مدت ها به دروغ می گفتند ایران تا 
شش ماه آینده یا حداکثر تا یک سال آینده به سالح هسته ای دست می یابد و 

سعی می کردند همه مردم جهان و عرب ها را بر ضد ایران بشورانند.

تسلیت به همکار
با نهایت تأس��ف مطلع ش��دیم همکارمان آقای محمد عرب در دفتر 
نمایندگ��ی کیه��ان در اصفهان در غم از دس��ت دادن یک��ی از نزدیکان 
خود سوگوار است، مصیبت وارده را به ایشان و دیگر خانواده های عزادار 

تسلیت می گوییم.

رئیس جمهور تاکید کرد: امروز 
دنیا می داند که با ایران تنها باید از 
راه گفت وگو، منطق و مذاکره کار را 
پیش ب�رد و راهی وجود ندارد برای 
اینکه کسی بخواهد از مسیر یا ابزار 

دیگری استفاده کند.
حجت االسالم حسن روحانی در یک 
گفت وگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه 
از حقوق هس��ته ای ایران کوتاه نیامده و 
نخواهیم آمد، اظهار داشت: تردیدی در 
فعال ماندن فناوری و تاسیسات هسته ای 
ای��ران اس��المی وج��ود ن��دارد و امروز 
طرف ه��ای مذاکره باور دارند که فش��ار 

و تحریم در برابر ایران بی نتیجه است.
 وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه راه مذاکره 
به توافق نهایی منجر خواهد شد، گفت: 
س��انتریفیوژها هرگز متوقف نمی شوند، 
چ��رخ زندگی م��ردم نیز بهت��ر خواهد 

چرخید.
رئیس  جمه��ور تصریح ک��رد: امروز 
دنی��ا می داند که با ایران تنها باید از راه 
گفت وگ��و، منطق و مذاکره کار را پیش 
ب��رد و راهی وج��ود ندارد ب��رای اینکه 
کسی بخواهد از مس��یر یا ابزار دیگری 

استفاده کند.
روحانی با بی��ان اینکه ما دو هدف 
بزرگ از کنار مذاکره مد نظر داشتیم و 
آن را دنبال می کنیم، ابراز داشت: اولین 
هدف حفظ فناوری هسته ای و ادامه این 
راه و هدف دوم برداشتن تحریم است در 
این مدت ما فناوری ه��ا را ادامه دادیم، 
یعنی هم��واره س��انتریفیوژها در حال 
چرخش بود و به ملت ایران قول می دهم 
که هیچ وق��ت حرکت س��انتریفیوژها 

متوقف نخواهد شد.
رئیس  جمهور گفت: امروز هیچ کس 
در دنیا تردید ندارد که ایران باید فناوری 
هسته ای از جمله غنی سازی را در خاک 
خودش داش��ته باش��د و هیچ کس هم 
تردید ندارد که تحریم باید برداشته شود.
روحانی خاطرنشان کرد: آنچه امروز 
توافق شده بر این مبنا است که شرایطی 
که از توافق ژنو بوده برای چند ماه دیگر 
باق��ی بماند نه اینکه فقط این توافق ژنو 
چن��د ماه باقی بماند، بلکه فرصت ادامه 
مذاکره برای دستیابی به هدف و توافق 
نهایی و این چیزی است که مورد اتفاق 

نظر همه است.
رئیس  جمه��ور ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
هیچ��گاه از حق��وق ملت ای��ران کوتاه 
نخواهیم آمد، تصریح کرد: هیچ وقت از 

چارچوب هایی که به عنوان خط قرمز از 
طرف ملت ایران و از طرف رهبری معظم 
انقالب پیش روی ما است، عبور نکرده و 
نخواهیم کرد و در همین چارچوب هم 
در مس��ئله هس��ته ای و سایر مسایل به 

موفقیت رسیده و خواهیم رسید.
گفت وگوی روسای جمهور 

ایران و روسیه
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی 
ریاست جمهوری،  حجت االسالم حسن 
روحانی رئیس جمهور کشورمان شامگاه 
دوشنبه در مکالمه تلفنی با رئیس جمهور 
روس��یه روابط دو کشور و همکاری های 

فیمابین را مورد بررسی قرار داد.
روحانی در این مکالمه تلفنی با ابراز 
خرسندی از روند مثبت همکاری های دو 
کش��ور به ویژه در زمینه های اقتصادی 
اظهارداشت: گسترش مبادالت اقتصادی 

ایران و روسیه به ویژه در حوزه های نفتی 
و تجاری، به زودی سطح همکاری های 
فیمابین را به باالترین حجم همکاری های 

منطقه ای ارتقاء خواهد داد.
وی با اشاره به مذاکرات اخیر ایران 
و 1+5 در وی��ن و نتای��ج حاصله افزود: 
ط��ی روزه��ای اخیر دو کش��ور حضور 
فعالی در مذاکرات داشته اند و امیدواریم 
با کمک های شما زودتر به توافق جامعی 
که به نفع ملت ها، منطقه و جهان است 

دست یابیم.
روحانی خطاب به والدیمیر پوتین 
گفت: باید پیام روشنی دهیم که دوران 
تحریم س��پری شده است، اینکه برخی 
کشورها در هر مسئله ای از ابزار تحریم 
اس��تفاده می کنند برای جامعه جهانی 
مشکل آفرین است. انتظار دولت و ملت 
ایران این اس��ت ک��ه در مذاکرات 5+1 

جدیت بیش��تری از همس��ایه ش��مالی 
ببینند چرا که تالش های مش��ترک ما 
باعث ارتباط و پیشرفت دو ملت ایران و 

روسیه شده است.
پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در 
این گفت وگوی تلفنی با بیان اینکه »در 
مذاکرات اخیر وین برای رسیدن به توافق 
جامع فقط زمان کم داشتیم« گفت: مهم 
است که مذاکرات سبب شود که ایران به 
حقوق خود به ویژه در زمینه غنی سازی 
دس��ت پیدا کند و غنی سازی در خاک 

خود، حق ایران است.
وی با ابراز امی��دواری برای وصول 
طرفین ب��ه توافقی که منافع همگان را 
درب��ر گرفته و قابل قبول باش��د، افزود: 
خوش��حالم ک��ه اخیرا ق��راردادی برای 
همکاری هس��ته ای طی ده سال آینده 

امضا کرده ایم.

روحانی :

تردیدی در فعال ماندن فناوری
 و تاسیسات هسته ای ایران وجود ندارد

مذاک�رات  برگ�زاری  از  پ�س 
ی�ک هفته ای وی�ن و 9 دور مذاکره 
گام نهای�ی، طرفین ب�ه این نتیجه 
رسیدند که مذاکرات تا دهم تیرماه 
س�ال 1394 تمدید ش�ود و ماهانه 
700میلی�ون دالر از پول های بلوکه 
ش�ده فروش نفت به حساب ایران 
واریز شود. واکنش ها به این نتیجه 

متفاوت بوده است.
 آورده نقدی توافقنامه ژنو

پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد 
که براس��اس برآوردهای رس��می دولت 
آمریکا، تواف��ق ژنو 2میلیارد دالر کمتر 
از آنچه از ابتدا پیش بینی می شد، برای 

ایران آورده مالی داشته است.
الب��ی  قدرتمندتری��ن  »آیپ��ک« 
صهیونیست ها در آمریکا، به رغم سکوت 
در طول مذاکرات، بالفاصله پس از پایان 
مذاکرات هسته ای، با صدور بیانیه ای از 
نمایندگان کنگره خواس��ت تا تحریم ها 

علیه ایران را تشدید کنند.
در بخش��ی از بیانی��ه »کمیته امور 
عمومی آمریکایی اسرائیل« آمده است: 
»کنگره برای آنکه به مذاکرات فرصتی 
بدهد، برای یکس��ال تشدید تحریم ها را 
به تعویق انداخت. حاال وقت آن است که 
کنگره با حمایت هر دو حزب، تحریم های 

تازه ای به تصویب برساند.«
این بیانیه می افزای��د: ما به کنگره 
توصیه می کنیم که به وظیفه س��نتی و 

ظریف: احساس می کنم مردم ایران همه چیز به دست آوردند!

حساس خود در راستای کسب اطمینان 
از اینکه توافق نهایی به درس��تی تمامی 
راه های ایران برای رسیدن به تسلیحات 

هسته ای را نابود می کند، عمل کند.
تشدید تحریم ها

ب��ه دنبال انتش��ار این بیانیه، س��ه 
نماینده ارش��د حزب جمهوری خواه که 
از چند ماه دیگر رهبری اکثریت سنای 
آمری��کا را بر عهده می گیرند با انتش��ار 
بیانی��ه ای، از کاه��ش ق��درت چانه زنی 
آمریکا در میز مذاکرات به دلیل تمدید 
مکرر زمان مذاکره با ایران اظهار نگرانی 
کردن��د و گفتند: »ما باور داریم که این 
آخری��ن دور از تمدی��د مذاکرات باید با 
تشدید تحریم ها و الزام دولت به ارسال 
هرگونه توافقی به کنگره و اخذ موافقت 

این نهاد همراه باشد«.
»ج��ف   ، س��تا ا ر همی��ن  ر  د
آمریکا  وزارت خارجه  راتک«سخنگوی 

در اولین کنفرانس خبری پس از اعالم 
نتیج��ه مذاکرات ای��ران و 1+5 در وین 
گفت: دولت و سنا شدیداً برای رسیدن به 
نقطه نظر مشترک در خصوص تحریم ها 

مذاکره می کنند.
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا از 
رایزنی های فشرده دولت و کنگره آمریکا 
در خصوص پرونده هس��ته ای ایران هم 
پرده برداش��ت و گفت:  »ما به مذاکرات 
فشرده خود با کنگره ادامه خواهیم داد و 
بهتر است برخی مسائل در این خصوص 
)پرونده هس��ته ای ایران( در جلس��ات 

غیرعلنی مورد بررسی قرار بگیرند.«
سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی در 
ادام��ه باز هم به رواب��ط دولت و کنگره 
بر سر پرونده هس��ته ای ایران پرداخت 
و گف��ت که »جان کری« و اعضای تیم 
دیپلماتی��ک آمریکا در وی��ن با رهبران 
کنگره و س��نا ارتباط مستمر داشته اند 

و این ارتباط باز هم حفظ خواهد شد.
ع��الوه بر ای��ن، »ادرویس« رئیس 
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان 
آمری��کا با اش��اره به تمدی��د مذاکرات 
هسته ای ایران و 1+5 خواستار اقدامات 
سخت تر علیه تهران شد. رئیس کمیته 
روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا 
درباره تمدید مذاکرات هسته  ای با ایران 
گفت: تمدید مذاکرات بهتر از یک توافق 

بد است.
وی همچنین معتقد است که باید 
در این 7 ماه عرصه اقتصادی را بر ایران 

تنگ تر کرد. 
خوشحالی فابیوس
 از تعلیق هسته ای

لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه 
در مصاحب��ه با ی��ک ش��بکه رادیویی 
فرانس��وی گفت: مذاکرات هسته ای در 
مس��ائل کلیدی به پیشرفت های خوبی 

رسیده است. 
وی افزود: در زمینه محدود کردن 
غنی س��ازی ایران حرکت خوبی صورت 

گرفته است.
در همین ح��ال، »جان برد«، وزیر 
خارج��ه کانادا نیز ب��ه تمدید مذاکرات 
واکن��ش نش��ان داد و گف��ت: فراین��د 
مذاکرات نمی تواند بی انتها باش��د و اُتاوا 
تا زمانی که رضایت پیدا کند، تحریم ها 
را همچنان به صورت کامل علیه تهران 

حفظ می کند.

خبرن��گار روزنام��ه صهیونیس��تی 
»هاآرت��ص« در حال��ی ک��ه مذاکرات 
هس��ته ای ایران و گروه موسوم به 5+1 
پایان یافته بود، گزارش داد که »سعود 
الفیصل« وزیر خارجه عربستان همچنان 

در وین پایتخت اتریش به سر می برد.
فیص��ل روز یکش��نبه ب��ه صورت 
غیرمنتظره به وین س��فر کرد و »جان 
کری« وزیر خارجه آمریکا در هواپیمای 
شخصی وی، با او دیدار کرد. کری در این 
دیدار فیصل را در جریان روند مذاکرات 
هسته ای قرار داد.ساعتی بعد خبرگزاری 
تاس روس��یه به نق��ل از یک منبع آگاه 
گ��زارش داد ک��ه مواضع عربس��تان و 
رژیم صهیونیس��تی ب��ر رون��د مذاکرات 

هسته ای تأثیر منفی گذاشته است.
 ظریف: باید از زیاده خواهی 

دست برداشت
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
کشورمان در پایان مذاکرات وین در جمع 
خبرنگاران گفت: مهمترین دستاورد ما 
این است که برنامه هسته ای که نتیجه 
تالش دانشمندان و مقاومت مردم ماست 

امروز به صورت کامل ادامه دارد.
ظری��ف اف��زود: ب��رای ارزیابی اثر 
تع��داد  ب��ه  اس��ت  تحریم ه��ا کاف��ی 
سانتریفیوژ ها نگاه کنید، ما زمانی 200 
س��انتریفیوژ داش��تیم و امروز بیش از 

20هزار داریم.
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گفت: معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت اصالحات و از پادوهای 
فتنه آمریکایی اس��رائیلی 88 گفته اس��ت »بسیاری از اصالح طلبان 

برخالف اول انقالب دیگر عالقه ای به آقای خمینی ندارند.«
گفت�م: برخی از آنه�ا، اول انقالب ه�م ارادتی به حضرت 
امام)ره( نداش�تند و در فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 هویت 
واقعی خود را نش�ان دادند و البته اصالح طلبانی که در فتنه 

نبوده اند، علیه او موضع گرفته اند.
گفت: برخی از مدعیان اصالحات هم، با وجود آن که خودش��ان 
در فتن��ه اهانت های نفرت انگیزی به س��احت حضرت امام)ره( کرده 

بودند، حاال ادعا می کنند سحرخیز از جانب خودش حرف زده و...
گفتم: یارو به کالنتری مراجعه کرد و گفت؛ طوطی من گم 
ش�ده است. افس�ر نگهبان گفت؛ پیدا کردن طوطی شما که 
وظیفه ما نیس�ت. و یارو گفت؛ بله! می دانم، ولی می خواستم 
بگویم اگر پیدایش کردید و دیدید که یک حرفهایی می زند، 
بدانید که نظر خودش است و بنده از نظر سیاسی با این حیوان 

اختالف نظر داشته و دارم!


