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اگر برای تصویب نهایی سندی که دیروز، ایران و کشورهای 
1+5 روی آن به توافق رسیده اند، فرصت و مهلتی در نظر گرفته 
نشده بود، نوشــتن این وجیزه ضرورتی نداشت و در هنگامه 
این روزها، شرط عافیت طلبی آن بود که زبان به کام و قلم به نیام 
کشیده شود ولی از یکسو، اعالم فرصت دو هفته ای برای ایران 
و مهلت دوماهه! برای آمریکا به منظور بررسی و تصویب نهایی 
سند وین و از دیگر سو، تاکید رئیس جمهور محترم کشورمان 
در نطق تلویزیونی دیروز ایشــان بر استقبال از نقد منصفانه و 
دلســوزانه، نگارنده را بر آن داشته است تا دراین باره به نکاتی 

چند اشاره کند.
1- بعدازظهر دیروز، ســاعتی پس از آن کــه متن بیانیه 
مشترک جمهوری اسالمی ایران و کشورهای 1+5 از سوی آقای 
دکتر ظریف و خانم موگرینی قرائت شد، باراک اوباما رئیس جمهور 
آمریکا با حضور از قبل اعالم شــده در یک برنامه تلویزیونی، 
تفسیر و برداشت خود از سند مورد توافق وین را با ذکر برخی 
از بااهمیت ترین سرفصل های آن اعالم کرد. تفسیر اوباما از سند 
وین که باید آن را برداشت و تفسیر دولت آمریکا- چیزی شبیه 
فکت شیت- تلقی کرد در بسیاری از موارد با آنچه رئیس جمهور 
محترم کشورمان در گزارش تلویزیونی خود از محتوای توافق 
وین ارائه کرد، تفاوت های جدی دارد. این تفاوت که در مواردی 
نزدیک به تناقض است در متن گزارشی که ساعتی قبل از قرائت 
بیانیه مشترک از سوی وزارت امور خارجه کشورمان در اختیار 
رسانه ها قرار گرفته و منتشر شد نیز به وضوح دیده می شود و 
از این روی، بیم آن می رود که ماجرای برداشت های متفاوت و 
متناقض طرفین از توافق لوزان در حال تکرار باشد و با ترفند 
تازه ای که آمریکا در آستین دارد، روبرو باشیم! و اما، از آنجا که 
برای ارزیابی سند یاد شده و تصویب نهایی آن مهلت چند روزه ای 
در نظر گرفته شده است، می توان و باید امیدوار بود که قبل از 
تصویب نهایی توافق یاد شــده در مجلس شورای اسالمی و یا 
شورای عالی امنیت ملی کشورمان، این برداشت ها و تفسیرهای 
متفاوت از میان برداشته شود و مفاد توافق وین حالتی »شفاف« 

و »تفسیرناپذیر« پیدا کند.
2- اوبامــا در نطق تلویزیونی خود به محورهایی از توافق وین 
اشاره کرده و بر آن تاکید ورزید که پرداختن به تمامی موارد یادشده 
به درازا می کشد و در محدوده این نوشته محدود نمی گنجد، بنابراین 

از آن میان، تنها به بازخوانی چند نمونه بسنده می کنیم.
الف: این توافق همه خطوط کلی ما- بخوانید خط قرمزهای آمریکا- 
که در فصل بهار به چارچوب آن رسیدیم- یعنی همان توافق لوزان- را 

رعایت می کند.
ب: براساس این توافق، بازرسان آژانس بین المللی انرژی  اتمی 
به هر جا که ضروری تشخیص بدهند، دسترسی خواهند داشت. 

)یعنی بازرسی های فراتر از پروتکل و از هر جا در هر زمان!(
ج: آژانس همچنین به توافقی رسید که مطابق آن می تواند 
 - PMD-برای کامل کردن تحقیق درباره ابعاد نظامی احتمالی

دسترسی های مورد نیاز خود را داشته باشد.
د: تحریم های ضد ایران کم کم لغو خواهد شــد و تدریجی 
خواهد بود.)این بخش از اظهارات وی با خط قرمز اعالم شــده 
کشورمان مبنی بر لغو یکباره تحریم ها در تناقض آشکار است(.
ه  : این توافق هماهنگ با سنت رهبری آمریکا در دنیاست!

و : دو سوم سانتریفیوژهای نصب شده ایران حذف خواهد شد.
و نمونه های دیگری درباره راکتور آب ســنگین اراک، زمان 
10ســاله محدودیت های تحقیق و توسعه R&D  و از سرگیری 

چرخه غنی سازی ایران و...
3- تفسیر اوباما از سند وین- »جمع بندی« و یا »توافق« - در برخی 
از محورهای اساسی و بنیادین با تفسیری که رئیس جمهور محترم 
کشورمان از همین سند در نطق تلویزیونی دیروز خود ارائه کرد، نه 
فقط متفاوت بلکه متناقض است. به عنوان نمونه- و فقط نمونه - آقای 
روحانی تاکید می کند که تمام تحریم ها، حتی تحریم های موشکی 
و تسلیحاتی، بانکی، بیمه ای، پتروشیمی، حمل و نقل، مالی و... 
یکجا در روز اجرای توافق لغو می شود، و یا می فرمایند؛ راکتور 
آب سنگین اراک با همان ماهیت آب سنگین و با ویژگی هایی 

که در توافق آمده تکمیل خواهد شد و...
آقای دکتــر روحانی در گزارش خود به مواردی نظیر آینده 
فردو، تعداد سانتریفیوژها و ... نیز اشاره داشت که با تفسیر ارائه 

شده از سوی باراک اوباما متفاوت است.
4- بدیهی است و بعید نیست که تفسیر اوباما از سند وین 
غیرواقعی بوده و با متن سند یاد شده انطباق نداشته باشد ولی از 
آنجا که تفسیر وی  به عنوان رئیس جمهور آمریکا و طرف اصلی 
مذاکره و توافق، ارائه شده است، می توان و باید نگران بود که 
مبادا با ماجرای دیگری شبیه تفسیرهای متفاوت از توافق لوزان 
روبرو باشیم و از این روی انتظار می رود- و ضرورت حیاتی دارد - 
که دست اندرکاران محترم برنامه هسته ای کشورمان و از جمله 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی که مطابق اصول 77 
و 125 قانون اساســی ملزم به بررسی و اظهارنظر نهایی درباره 
این سند هستند و نیز اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی، 
موارد یاد شده را به دقت ارزیابی کنند و چنانچه تفاوت  نظرهای 
ارائه شده از دو سوی ماجرا یعنی رئیس جمهور محترم کشورمان 
و رئیس جمهور آمریکا را ناشی از وجود بندهای »تفسیرپذیر« و 
»دو پهلو« در سند وین یافتند، قبل از تصویب نهایی برای اصالح 

آن اقدام عاجل و جدی کنند.
5- و باالخره اگرچه دراین باره گفتنی های دیگری نیز هست 
که نیاز به شفاف شدن دارد ولی از آن میان به گالیه ای دوستانه 
و محترمانه از تهیه کنندگان متن توضیحی وزارت خارجه محترم 
کشورمان درباره سند وین که قبل از قرائت این سند تهیه شده 
و برای انتشار در اختیار رســانه های داخلی قرارگرفته است 

بسنده می کنیم.
 در این متن توضیحی برخی از بندهای توافق وین به گونه ای 
وارونه تفسیر شده است که می تواند حاوی آدرس غلط باشد. از 
جمله در این متن آمده است: »ایران به عنوان یک تولیدکننده 
محصوالت هســته ای بخصوص 2 محصول راهبردی اورانیوم 
غنی شده و آب ســنگین، وارد بازارهای جهانی خواهد شد و 
تحریم ها و محدودیت ها علیه صادرات و واردات مواد هسته ای 

بی تاثیر می شود«.
در این تفسیر با عرض پوزش، درک مخاطب نادیده گرفته 
شده و از محدودیت  تحمیلی! حریف با عنوان »امتیاز« یاد شده 
است! توضیح آن که در توافق وین به صراحت آمده است که ایران 
نمی تواند بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم 3/5 درصد غنی شده 
داشته باشد و تاکید شده است باید از 10 تن اورانیوم 3/5درصدی 
که در اختیار دارد، 9700 کیلوگرم آن را به کشور ثالثی که مورد 
تائید حریف باشد، تحویل بدهد. بنابراین الزام ایران به تحویل 
9700 کیلو از محصول یاد شده، یک امتیاز برای حریف است و 
نه برای ایران که دوستان تهیه کننده متن توضیحی - گزاره برگ- 
وزارت خارجه از آن با عنوان یک دســتاورد ارزشمند! و امتیاز 

صادرات مواد هسته ای یاد می کنند!
به یقین اعضاء  محترم تیم هســته ای کشورمان در جریان 
تنظیم متن یاد شــده نبوده اند و گالیه آن است که چرا تهیه و 
تدوین آن را به کســانی سپرده اند که در این زمینه از تخصص 

الزم برخوردار نیستند.
و اما، در خاتمه گفتنی است که وجیزه پیش روی در همراهی 
با تیم هسته ای محترم کشورمان نوشته شده است و بی انصافی 
اســت اگر از تالش صادقانه و دلسوزانه آنان قدردانی نشود و 
حضور عزتمندانه این عزیزان در آوردگاه جدی با 6 کشور یاد شده 

نادیده گرفته شود.

احترام متقابل!این نیز گفتنی است!

حسین شریعتمداری

* رهبر معظم انقالب به عنوان ســکان دار و راهبر انقالب اسالمی مبارزه 
با اســتکبار جهانی را تعطیل بردار ندانسته و مصداق بارز و اتم استکبار را 
آمریــکا می دانند. درحالی که آقای هاشــمی در مصاحبه خود صحبت از 
بازگشایی ســفارت آمریکا در آینده می کند. به این گونه افراد باید گفت 

شما را کجا دارند می برند؟
0912---5098

 * حضرت امام خامنه ای نقشــه عده ای را که می خواستند از آب گل آلود 
ماهی بگیرند و می گفتند تابوی رابطه با آمریکا شکسته شد نقش بر آب 
کردند و با صالبت مثال زدنی همیشــگی فرمودند: مبارزه با آمریکا پایان 
ندارد. خود را آماده کنید. برخی از سیاسیون هم که سال هاست به دنبال 
سازش با آمریکا بوده اند راهش این نیست که از مردم مایه بگذارند و خواسته 

خود را خواسته ملت جلوه دهند. مردم خودشان زبان دارند.
1896---0911 و طباطبایی

* به آمریکایی ها عرض می کنم ما همرزمان شهدای غواص هنوز زنده ایم 
و با تربیت میلیون ها جوان از نسل سوم و چهارم انقالب برای رویارویی با 

شیطان بزرگ لحظه شماری می کنیم. 
0915---1382
* برخی روزنامه های زنجیره ای برپایی جشــن پیروزی هسته ای را تیتر و 
خبر اول خود نموده  اندکه بایدگفت تبدیل 20 درصد غنی ســازی به 2/5 
درصد و 20 هزار سانتریفیوژ به پنج هزار سانتریفیوژ نگه داشتن 300 کیلو 
از 2000 کیلو اورانیوم غنی شده و... جشن ندارد. جشن ما روزی است که 
غده های سرطانی در منطقه محو شود. یعنی دنیای بدون اسرائیل غاصب 

و آل سعود وهابی.
علیمردانی
* من ســخنم با عده ای از دولتمردان است و تعدادی از افراد ساده لوح به 
خصوص رسانه های زنجیره ای که جاده صاف کن امپریالیسم هستند. برادرانه 
عرض می کنم حاال که فقط صحبت جمع بندی مذاکرات اســت بر فرض 
توافق هم بشود و تحریم ها را بردارند آیا غیر از این است که می خواهند 
پول های بلوکه شــده خودمان را به ما برگردانند که به ناحق در چند سال 

اخیر بلوکه کرده اند؟ این کجا جشن دارد؟ به ما هم بگوئید بدانیم؟
0913---1442
* سخنان رهبر معظم انقالب در جمع دانشجویان حجت برای دولت در 
مورد حضور فتنه گران در دولت و نظام را تمام کرد. بعد از این هیچ توجیهی 

برای به کارگیری حامیان فتنه در دانشگاه ها نیست.
0910---8447
* قبل از انقالب درسال 56 در پادگان 05 ارتش کرمان سرباز بودم به رغم 
روابط گسترده ای که با آمریکا داشتیم و درآمدباالی نفت در داخل لباس و 
آسایشگاه سربازان پر از شپش بود و نظامیان آمریکا در حالی که از حقوق و 
مزایای آنچنانی برخوردار بودند ما ایرانیان را به تمام معنا تحقیر می کردند 

یک لحظه عزت امروز کشور را با هیچ چیز دیگر نمی توان مقایسه کرد.
0918---1709

* از کمیته امداد امام خمینی)ره( به خاطر نامگذاری هفته آخر ماه مبارک 
رمضان به هفته همبســتگی با مردم مظلوم یمن و جمع آوری کمک های 
نقدی و غیرنقدی برای آن کشور نهایت سپاس و قدردانی را می کنم. تقاضا 
می شود تعداد اماکن دریافت کمک های مردمی را افزایش دهند تا امکان 

این عمل خیر برای همگان میسر شود.
0938---6263
* شایسته اســت برای 1300 شهید مظلوم حجاب درمسجد گوهرشاد، 
مکان های یادبود و تندیس در مشهد مقدس و سایر شهرها ساخته شود. 
نبایــد این جنایت بزرگ رضــا پاالنی عامل صهیونیســت ها و بیگانگان 

فراموش شود.
0912---8949

* فیلم پروتکل ضدفرهنگی درباره حجاب از یکی از شــبکه ها پخش شد 
که بســیار جالب بود. از مسئولین رســانه  ملی درخواست می شود آن را 
در تمامی شــبکه ها به نمایش گذارند تا شــاید برخی خانم ها که متوجه 

نیستند بیدار شوند.
0936---8717

* دولت با گذشت چند روز از روز قدس 18 قلم کاال را گران کرده است. 
می خواســتیم بدانیم این کار دولت در جواب حضــور میلیونی مردم در 
راهپیمایی روز قدس و به تالفی سردادن شعار علیه استکبار جهانی صورت 

گرفته یا علت دیگری داشته است؟
اسداللهی
* بنده با این سواد کم که دارم  متوجه شده ام آزاد کردن نرخ بنزین افزایش 
مصرف سوخت را در پی داشته و باعث باالرفتن میزان واردات سوخت از 

خارج شده در نتیجه یک عده از ما بهتران خوش به حال شده اند.
0912---3552
* از شهرداری درخواست می شود با همکاری ستاد اقامه نماز و اداره راه 
و شهرسازی اســتان تهران در آزاد راه هایی که ابتدای آن تهران است به 
خاطر نماز و روزه شــهروندان تهرانی و به مشکل نخوردن در فریضه خود 

اقدام به نصب تابلوهای حد ترخص و مسافت شرعی نمایند.
مینایی
* در سریال پایتخت 4 که هر شب بعد از افطار از شبکه یک سیما روی 
آنتــن می رود در کنار نکات مثبت موارد منفی نیز وجود دارد که البته به 
صورت خزنده و غیرمســتقیم دامن زده می شود به عنوان مثال یک خانم 
با حجاب برتر در این ســریال بازی نمی کند و یا کالس فوق برنامه زبان 
دوقلوهای آقانقی تحت هیچ شرایطی نباید تعطیل شود. مگر چنین چیزی 

می شود و چنین چیزی داریم؟
نادری
* اقدام شــهرداری منطقه 11 تهران در خصوص احیا و بازسازی میدان 
منیریه جای تقدیر و تشکر دارد اما عدم عقب نشینی مغازه ها خصوصا در 
ضلع جنوبی خیابان ولی عصر)عج( این میدان را از کیفیت الزم به دور کرده 
اســت و جا دارد تا شهرداری برای فضای سبز باغچه های پیاده رو خیابان 

معیری هم اقدام الزم را انجام دهد و آن را از بهم ریختگی فعلی درآورد.
تعدادی از ساکنان محل
*یکی از نیروهای خدماتی مترو می باشم که پس  از سال ها خدمت صادقانه 
هنوز در این شــرکت امنیت شغلی نداریم و هر روز به بهانه های مختلف 
توسط مســئوالن مترو تهدید به اخراج می شــویم.برخی از شرکت های 
پیمانکاری طرف قرارداد به قانون کار پایبند نیستند. از  مسئوالن مربوطه 

و آقای قالیباف شهردار محترم تهران تقاضای رسیدگی داریم.
از طرف جمعی از پرسنل خدماتی مترو تهران
* از مسئولین شرکت گاز درخواست می کنم به قبوض صادره نگاه کنند و 
خود قضاوت نمایند که بهای گاز مصرفی مشترکین بیشتر است یا ارزش 

افزوده، مالیات، آبونمان، بیمه و...!
0912---4862

* خودرو پیش ثبت نام شده خود را در خرداد ماه امسال از شرکت پارس 
خودرو تحویل گرفتم. بعد از گذشت چند روز حدود 7 عیب پیدا کرد. به 
نمایندگی شــرق تهران جاده آبعلی مراجعه کردم. بعد از چند روز تماس 
گرفتند و گفتند با اتومبیل بنده در حال تست در خیابان تصادف کرده اند. 
درخواست اتومبیل صفر کردم ولی نمی پذیرند و می خواهند همین ماشین 

تصادفی را بازسازی کرده و تحویل بدهند. آیا اجحاف نیست؟
0912---4329

انتظار معجزه نداشته باشید 
توافق دیگر فتح الفتوح نیست!

یک روزنامه حامی دولت در ارزیابی شــرایط اقتصادی پس از تحریم نوشــت: 
توافق معجزه نمی کند.

برخی مسئوالن دولت و نشریات و سایت های حامی هم به هنگام توافق موقت 
ژنو و هم ظرف چند ماه اخیر چنین القا می کردند که توافق شــاهکار و فتح الفتوح 
است و باعث گشایش های بی سابقه در حوزه اقتصادی خواهد شد به نحوی که همه 
مسائل- از جمله مسکن، خودروسازی، تولید و حتی آب خوردن و محیط زیست- را 
به بعد از توافق حواله می کردند. اما اکنون روزنامه اعتماد می نویسد: ماراتن هسته ای 
به خط پایان نزدیک می شود. اقتصاد ایران در انتظار است. حاال برخی از روزهایی 
ســخن می گویند که در آن خبری از تحریم نیست اما تهدید همیشه وجود دارد. 

اقتصاد درونزا می تواند تحریم ها را به حداقل برساند.
اعتماد افزود: هر چند تصورات متفاوتی از فردای توافق و تحریم در ذهن افکار 
عمومی نقش بســته است و برخی این تصور را با زبان طنز به تصویر می کشند اما 
آنچه حقیقت دارد این اســت که توافق معجزه نخواهد کرد. شاید بررسی وضعیت 
اقتصادی ایران در سال های پیش از این، قبل از تشدید تحریم ها و قبل از آنکه تحریم 
خود را نشان بدهد، گویای آن باشد که اقتصاد ایران از چه موقعیتی برخوردار است 
و با چه مشکالتی دست و پنجه نرم می کند. تولید مبتنی بر واردات، خام فروشی، 
وابستگی به نفت، سطح پایین دستمزدها و بهره وری اندک همگی سبب شده است 

اقتصاد ایران از مشکالت فراوانی رنج ببرد.
کارشناســان در گفت وگو با »اعتماد« بر این نظرند که باید فضا برای فعالیت مولد 
اقتصادی ایجاد شــود و دولت این بار شــرایط را برای آنها که به اقتصاد عمق می بخشند 

فراهم کند.
بخش هایی که قرار است بیشترین تأثیر را از توافق و لغو تحریم بگیرند، نفتی ها 
هستند و وابستگان به نفت اما بسیاری معتقدند زمان آن رسیده است که ایران دنیا 
را با تولیدات صنعتی خود آماده کند و به برندسازی روی بیاورد. شاید بیراه نباشد 
سخن گفتن از نگرانی برخی کارشناسان برای روزهای پس از تحریم؛ روزهایی که 
در فشار مطالبه مردم برای بهبود اوضاع و نیاز به تالش مضاعف برای اصالح ساختار 
ممکن است از دست برود. از این رو است که نه فقط نفتی ها که دیگر فعاالن اقتصادی 
نیز بر گفتن این جمله تأکید دارند: »توافق معجزه نمی کند«. توافق که حاصل شود، 

معجزه ای در کار نیست.
شعبده بازی غرب 

برای بستن راه تحقیق و توسعه هسته ای
تالش آمریکا برای اعمال محدودیت بر فعالیت های هسته ای در دو سال مذاکره 
فشرده با ایران فراز و نشیب های فراوانی داشته است، اما آنچه روشن است، تأکید 
و تصریح رهبری معظم انقالب بر باز ماندن مسیر تحقیق و توسعه در حوزه دانش 
و فناوری هســته ای است که به صورت مشخص در آخرین دیدار کارگزاران نظام، 
چنــد روز پیش از آغاز دور نهایی مذاکرات به عنــوان یکی از خطوط قرمز اصلی 

نظام مطرح شد.
به گزارش رجانیوز، این نقطه مهم یکی از چالشــی ترین نقاط مورد بحث در 
مذاکرات دور نهایی بوده است، بر مبنای توافق لوزان تالش شده تا محدودیتی 15 
ساله بر روند تحقیق و توسعه صنعت هسته ای کشور اعمال شود که شامل 6 دوره 
تحقیقاتی اســت که با شروع هر دوره محدودیت ها کاهش می یابد و لیکن تا پایان 

دوره چرخه تحقیق و توسعه هسته ای کامل نخواهد شد.
محدودیت توسعه غنی سازی به شرح ذیل می باشد.

1- ایران تا 10 ســال صرفاً از دستگاه سانتریفیوژ نسل قدیمی IR-1 استفاده 
خواهد کرد.

2- محدود شــدن تحقیق و توسعه )R&D( به انجام تحقیق ناقص روی تنها 
4 مدل دستگاه سانتریفیوژ )4، 5، 6 و 8(. تحقیقات زمانی کامل انجام می گیرد که 
بتوان روی یک زنجیره 164 دستگاهی تحقیق نمود. در متن توافق شده آمده است 
که تحقیقات به 6 دوره )3 ســال اول، 3 سال دوم، 6/5 سال سوم، 2 سال چهارم، 

2 سال پنجم، یک سال ششم( تقسیم شده است.
* دوره اول 3 ســاله: ایران صرفاً مجاز خواهد بود که روی کمتر از 3 دســتگاه 

تحقیق انجام دهد.
* دوره دوم 3 ساله: ایران صرفاً مجاز خواهد بود که روی کمتر از 10 دستگاه 

تحقیق انجام دهد.
* دوره ســوم 5/3 ســاله: ایران صرفاً مجاز خواهد بود کــه روی کمتر از 30 

دستگاه تحقیق انجام دهد.
* دوره چهارم 2 ساله: ایران سال های 11 و 12 بعد از توافق، صرفاً فقط روی 

50 دستگاه حق تحقیق خواهد داشت.
* دوره پنجم 2 ســاله: ایران تنها در سال 13 و 14 خواهد توانست روی یک 

زنجیره 164 عددی تحقیق انجام دهد.
* دوره ششــم یکســاله: ایران صرفاً در سال 15 اجازه خواهد داشت شروع به 

ساخت این دستگاه ها بکند.
براین اساس، تحقیق و توسعه )R&D( صنعت هسته ای، حدود 15 سال کند 
و متوقف خواهد بود. این در حالیســت که در فرآیند تحقیق و توسعه یک ماشین 
ســانتریفیوژ، با تولید یک نمونه از آن ماشــین محقق نخواهد شــد. برای ماشین 
سانتریفیوژ باید اول یک نمونه ماشین جدید، سپس سری های ده و 20 تایی ماشین 
تولید و تست شود، سپس نوبت تست یک زنجیره کامل فرا می رسد و حتی بعضاً 
باید چندین زنجیره را نصب و با هم تســت کرد تا ماشین به ثبات و پایداری الزم 
برســد و فرآیند تحقیق و توسعه یک ماشین سانتریفیوژ خاص کامل شده و آماده 

تولید صنعتی شود. حتی بعضاً تست سه الی پنج زنجیره از ماشین جدید الزم است 
تا آن ماشین به حالت پایداری و ثبات برسد.

بالماسکه جشن هسته ای
در روزنامه های زنجیره ای

ادعای جشــن هســته ای برای توافقی که الاقل در حوزه برنامه هسته ای صرفا 
محدودیت های گسترده را در بردارد، شگفتی ناظران و تحلیلگران را برانگیخت.

رجانیوز در این باره نوشت: نزدیک 10 روز است است مجموعه رسانه ای - تبلیغاتی 
دولت، اعم از مدیران و نشریات رسمی و رسانه های حامی و غیررسمی نزدیک به دولت 
حتی در شبکه های اجتماعی، تالش خود را برای القاء یک جو تبلیغاتی گسترده در 
فضای افکار عمومی بکار گرفته اند تا با تزریق مصنوعی نوعی خوشــحالی از توافقی 
که مردم از جزئیات آن خبر ندارند، فضا را برای برپایی جشــنی دولتی تحت عنوان 

»جشن هسته ای« فراهم کنند.
چهارشنبه گذشــته بود که یکی از مدیران رسانه ای دولت با فراخوان مسئولین 
رســانه ها، از نطق قریب الوقوع رئیس جمهور در تلویزیون بواسطه انجام توافق با 5+1 
خبر داد تا عمال فضای رسانه ها را برای این جشن دولتی فراهم کند، اما تمدید چند 

باره مذاکرات، این فرصت را به مجموعه های رسمی و غیررسمی دولت نداد. 
با این حال روز دوشنبه رسانه های دولتی در اقدامی هماهنگ، از این برنامه پرده 
برداشتند. اما طنز تلخ این تصمیم نامی بود که برای این جشن خود ساخته و مصنوعی 

از سوی رسانه های دولتی انتخاب شد.
در حالی که بنا بر چارچوب توافق شــده در لوزان و اخبار غیررســمی منتشــر 
شــده از محتوای مذاکرات، توافق پیش رو عمال صنعت هسته ای کشور را به صنعتی 
نمایشی و به سمت تعطیلی بخش های مهمی از آن خواهد کشاند، این رسانه ها برای 
جشن دولتی مذکور نام »جشن هسته ای« را برگزیدند! حال آنکه این نام پیش از این 
در روز بیســت فروردین بمناسبت تکمیل چرخه سوخت هسته ا ی بومی در کشور و 
همچنین رسیدن به سطح غنی سازی 20 درصد، بواسطه مجاهدت شهید شهریاری، 
برگزیده شده بود که علت آن خوشحالی از ارتقاء و رشد بومی صنعت هسته ای کشور 
بود، حال مشخص نیست، قرار است جشن های دولتی برای کدام دستاورد هسته ای 
در این روزها برگزار شود که نام جشن هسته ای  برای آن برگزیده شده است چرا که 
به نظر می رسد جشن تعطیلی هسته ای، عنوان مناسبت تری برای این برنامه دولتی 

و مصنوعی بوده است.
11 روزنامه به همراه دهها سایت و خبرگزاری و شبکه های اجتماعی و صفحات 
مختلف فعال در فضای مجازی با تیتر مشترک »جشن هسته ای« درصدد خط دهی 
به افکار عمومی برآمده اند تا هرچه که در نهایت به عنوان توافق اعالم شــود، بی آنکه 
مورد بررســی و نقد قرار گیرد و عیار حفظ منافع ملی و رعایت خطوط قرمز در آن 
محاسبه شده و مسیر قانونی خود را در داخل کشور طی کند، به عنوان پیروزی تلقی 
شــده و برای آن جشن گرفته شود. این مســئله البته با بی تدبیری برخی مسئوالن 
نیز هم افزا شــد تا جایی که جمالت این افراد، دســتمایه انتخاب چنین تیتری برای 

رسانه های زنجیره ای گشت.
یادآور می شــود روزنامه های شرق، آرمان، مردم ساالری، قانون، کائنات، همدلی، 
تعادل، آفتاب یزد، روژان، اســرار و ابتکار از جمله روزنامه هایی بودند که در اقدامی 
کامال هماهنگ عبارت »آمادگی برای جشــن هسته ای« را روز دوشنبه در صفحات 

اول خود تیتر کردند.
بدون لغو تحریم ها

اثر توافق زودگذر است
»تأثیر توافق هسته ای بر بازار ارز موقتی است.«

محمــد طبیبیان از نظریه پردازان اصلی در دولت ســازندگی در مصاحبه با آریا 
گفت: اثری که توافق هسته ای بر روی بخش ارز و طال می گذارد یک اثر موقتی است 

و اثر اقتصادی چندانی نیست.
وی گفت: بهترین تأثیر توافق هسته ای آن است که با لغو تحریم های بانکی ببینیم 
آیــا تجارت بین المللی ایران راه می افتد و به حرکت درمی آید. اگر تجارت بین المللی 
ایران و پرداخت های بین المللی روان شــود آنگاه می توان انتظار داشت اقتصاد کشور 
بهتر شود در غیر این صورت تأثیر توافق هسته ای بر بازار بورس و سکه و ارز موقتی 

است و از نظر اقتصادی نفع چندانی ندارد.
وی افزود: توافق هســته ای به شرطی بر اقتصاد کشور تأثیر دارد که تحریم های 
بانکی برداشته شود و بخش خصوصی بتواند معامله راحت انجام دهد. اثری که توافق 
هسته ای بر روی بخش ارز و طال می گذارد یک اثر موقتی است و اثر اقتصادی چندانی 
نیست اما اگر بر روی مراوده ها و داد و ستدهای بخش خصوصی کشور با دنیا اثر مثبت 

بگذارد در آن صورت اثر اقتصادی آن ظاهر خواهد شد.
همزمان وبسایت مؤسسه بروکینگز در یادداشتی به قلم ساشا لومن نوشت: برداشته 
شــدن تحریم ها، فارغ از نحوه عملی شــدن آن، عنصر اصلی توافق نهایی میان ایران 
و گروه 1+5 خواهد بود. اما معلوم نیست که اقتصاد ایران از برداشته شدن تحریم ها 
سود قطعی ببرد، زیرا برداشته شدن تحریم ها به صورت خودکار منجر به تغییر رفتار 
شرکت های خارجی نخواهد شــد. ادامه غیاب شرکت های خارجی یعنی درآمدهای 
دولت ایران افزایش نخواهد داشت. این پیامد سبب خواهد شد که دلبستگی مقامات 

ایران به توافق کمتر شود.
به گزارش دیپلماسی ایرانی، این تحلیلگر می افزاید: عالوه بر تحریم های اولیه که معطوف 
به اشــخاص حقیقی و حقوقی آمریکا هستند، دولت آمریکا و کنگره شبکه پیچیده ای از 

تحریم های ثانویه سخت را از سال 2010 اعمال کرده اند که فعالیت تجاری شرکت های 
بیگانه را در بخش های اصلی اقتصاد ایران هدف گرفته اســت. رها شــدن از فشار این 
تحریم ها احتماالً یکی از انگیزه های اصلی مقامات ایران و موافقت آنها با محدودسازی و 
شفاف سازی برنامه هسته ای شان بوده است. اما عالقه مند ماندن مقامات ایرانی به توافق 
نهایی و »برنامه جامع اقدام مشــترک« )برجام( به احتمال زیاد بستگی به آن دارد که 
ایران در مقابل امتیازاتی که می دهد تا چه حد از فشار تحریم ها رها شود ساختار کنونی 
تحریم های آمریکا دو مانع اصلی در برابر برداشته شدن مؤثر تحریم ها ایجاد کرده است.

اولین مانع در برابر برداشته شدن تحریم ها، سیاسی است. کدام یک از تحریم های 
ثانویه آمریکا باید برداشته شوند؟ اعمال تحریم برای دولت آمریکا کار نسبتاً آسانی 
بوده است، زیرا هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بر سر فشار به تهران توافق 
داشته اند. اما از آن طرف، بر سر برداشتن تحریم ها توافق چندانی وجود ندارد. دولت 
آمریکا برای رفع این نگرانی ها تعهد کرده که به چارچوب حقوقی تحریم ها دست نزند. 
تحلیلگر بروکینگز در ادامه نوشــت: مانع دوم اساســاً روانی است. نمی توان با 
قاطعیت گفت که اقتصاد ایران از برداشــته شدن تحریم ها منتفع خواهد شد. آن 
طور که مشخص است، رسیدن به این هدف دشوار است زیرا شرکت های خارجی 
میل ندارند در وضعیتی که بازگشت تحریم های ثانویه سایه افکنده است، به بازار این 
کشور بازگردند. تحریم های ثانویه آمریکا نه فقط ایرانیان، بلکه شرکت های خصوصی 
ثالــث را هم هدف قرار داده اند. دولــت اوباما مهارت خاصی در اعمال تحریم ها در 
جای جای دنیا نشــان داده است. این تحریم ها بر دو ستون استوار بوده اند: اعمال 
مجازات های سخت مدنی و کیفری برای تخلفات صورت گرفته گذشته، و گذاشتن 
بار مســئولیت تطبیق با تحریم های آمریکا بر دوش خود شرکت ها. شرکت ها هم 
تمام تالش خود را می کنند تا از خطر زیر پا گذاشــتن تحریم های آمریکا و روبرو 

شدن با عواقب سنگین آن بگریزند.
ساشا لومن نوشت: از این رو،  بسیاری از شرکت ها سعی دارند دست به مخاطره 
نزنند و تجارت با شــرکت ها و اشــخاص ایرانی را کاًل تعطیل کنند، حتی در موارد 
قانونی و مجاز، چون احتمال مجازات و آســیب دیدن شهرتشــان وجود دارد. این 
رفتار شرکت های خصوصی چالش روانی مهمی در برابر لغو تحریم ها است. فعالیت 
تجاری شرکت های خارجی در ایران است که پس از برداشته شدن تحریم ها باعث 
ایجاد سود اقتصادی می شود. نکته  ای که ماجرا را پیچیده تر کرده است این است که 
کلید اصلی دیپلماسی مبتنی بر فشار ایاالت متحده در زمان تحریم، ایجاد فضایی 
ابهام آمیــز در مورد مرز بین فعالیــت قانونی و غیرقانونی در تعامل تجاری با ایران 
بوده است. برداشتن تحریم ها به صورتی مؤثر نیازمند تالش جدی حتی تا مدت ها 

بعد از ماه ژوئن [ورسیدن به توافق] است.
چاره جویی مشکالت اقتصادی

نیازمند افراد خالق است نه خسته و ناامید
دولت نیازمند دولتمردانی تازه نفس و خالق در قبال چالش های اقتصادی است 

نه مردانی خسته و ناامید.
روزنامه هفت صبح از روزنامه های حامی دولت؛ با انتشــار این تحلیل نوشت: 
نمی دانیم سرنوشت مذاکرات چه می شود اما در هر صورتی دولت نیازمند تصمیمات 
مهم اقتصادی است. دولت نیازمند مردانی است که تصمیمات سخت اقتصادی بگیرند. 
تصمیماتی که اجرای آن نیاز به انرژی و تالش داشــته باشــد. مثل کاری که آقای 
ظریف و یارانش در حوزه دیپلماسی انجام می دهند و یا تالش واضح دکتر هاشمی 
در انجام طرح نظام بهبود سالمت چه تحریم ها برقرار باشد و چه نه، اقتصاد کشور 
درچنگال روزمرگی و رخوت و رکود گرفتار شده است. آقای روحانی مردان تازه نفس 
و با اراده نیاز داریم. حاال که دیوار تحریم ها ترک خورده اســت، نوبت تصمیم های 
بزرگ است. نوبت مردانی که جلوی آقازاده های زیاده خواه را بگیرند. جلوی عطش 
سیری ناپذیر و زشت بانک ها و صندوق های بازنشستگی سازمان های ذی نفوذ، برای 

ساخت و ساز و بساز و بفروش را.
نویسنده می افزاید: آقای روحانی عزیز تورم را کند کردید و دیوارهای تحریم ها 
را سوراخ کردید، اما حاال در فصل پاسخ به امیدهای مردم روز و شبتان تیره خواهد 
شد. خودتان بهتر از هرکس می دانید. می دانید که نمی توان تا ابد رکود فلج کننده 
اقتصاد را پشــت آمار نزول نرخ تورم پنهان کــرد. همین دیروز گزارش نه چندان 
خوشایندی منتشر شد؛ »آمارهای منتشــر شده از سوی صندوق بین المللی پول 
نشان می دهد بیکاری در ایران روندی صعودی دارد و انتظار می رود در سال جاری 
به بیش از 12 درصد برسد. نرخ بیکاری در ایران پس از رسیدن به رقم قابل توجه 
13/47 درصدی در ســال 2010 روندی نزولی را طی کرد و در سال  های 2011 و 

2012 به ترتیب به 12/3 درصد و 12/2 درصد کاهش پیدا کرد.
هفت صبح با اشــاره به برخی چاره جویی ها در آمریکا در قبال بحران اقتصادی 
چند سال اخیر آن کشور می نویسد: آمریکا بحران را پشت سر گذاشت، مطمئنا فکر 
نمی کنید این موفقیت خود به خود پیش آمده باشد؟ مطمئن هستم تئوریسین های 
نخبه شــما گزارش هایی از شیوه مداخله دولت آمریکا برای کنترل شرایط بحرانی 
اقتصادی و نرخ تورم ارائه خواهند داد. مداخله در سازو کار اقتصادی داخلی و گرفتن 
ماهی از آب گل آلود اتفاقات منطقه، اما هر چه هســت موفق شدند. آقای روحانی 
سریالی وجود دارد به نام خانه پوشالی. درباره دسیسه ها و توطئه های پشت پرده کاخ 
سفید. اما در بطن این اتفاقات اطالعات مفیدی هم رد و بدل می شود. در یک قسمت 
از فصل سوم این سریال رئیس جمهور آمریکا برای کسب محبوبیت مردمی، طرحی 
ضربتی را برای ایجاد چند ده هزار شغل در آمریکا اعالم می کند. یعنی دخالت دولت 
در استخدام موقت نیروهای بیکار برای پروژه های اضطراری و موقت، همان کاری 
که روزولت برای خروج آمریکا از بحران اقتصادی در اوایل دهه 30 انجام داده بود.
نویســنده خاطرنشان کرد: این یک سریال است اما نمایشگر ذهن های توانایی 
اســت که در ینگه دنیا برای حل بحران ها و چالش ها از رجوع به ایده های جدید و 
ضربتی ترســی ندارند. این ذهن های خالق و شجاع را پیدا کنید و به کار بگیرید. 

دور شوید از آن مردان خسته و ناامید.

دعای روز بیست وهشتم ماه مبارک رمضان

اللَُّهــمَّ َوفِّــْر َحظِّي ِفيِه ِمــَن النََّواِفِل َو أَكْرِْمِني ِفيــِه ِبإِْحَضاِر 

الَْمَســائِِل َو َقرِّْب ِفيِه َوِســيلَِتي إِلَْيَك ِمْن بَْيِ الَْوَسائِِل يَا َمْن ال 

َي يَْشَغلُُه إِلَْحاُح الُْملِحِّ
»خدایــا! در این روز بهره ام را از مســتحبات افزون کن و به 
خاطر ابراز خواســته هایم گرامی ام دار و از میان اسباب، وسیله 
مرا به درگاهت نزدیکتر گردان. ای آن که اصرار اصرارکنندگان 

مشغولش نمی دارد.«

تسلیت به همکار
با نهایت تأسف مطلع شدیم همکارمان آقای نادر پرستار سرپرست دفتر 
نمایندگی کیهان در استان اردبیل در غم از دست دادن مادر گرامی اش 
سوگوار است. ضمن تســلیت به ایشان برای آن مرحومه رحمت واسعه 

الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

معظم  رهبر  نماینــده 
شــورای  در  انقــالب 
عالی امنیــت ملی گفت: 
اقتدار ما را  اندیشه ای که 
قابل  می کند،  غنی سازی 
محصور  شــدن،  محدود 
شــدن و تعلیق نیست و 
اســتکباری  قدرت  هیچ 
نمی تواند به آن خدشــه 

وارد کند.
به گزارش فارس، ســعید 
جلیلی شــامگاه دوشنبه در 
ویژه برنامه ای که تحت عنوان 
پاسداری  مقاومت،  »همدلی، 
از حریم والیت« در اصفهان 
برگزار شد، در جمع مردم این 
شهر، سخنان خود را با اشاره 
به تاریخ 250 ســاله امامت و 
والیت در میان مردم آغاز کرد.
نماینده رهبر معظم انقالب 
در شــورای عالی امنیت ملی 
با بیان اینکــه همراهی امت 
اســالمی ایــران بــا والیت 
فقیــه )امامت( امــروز باعث 
شکل گیری پدیده  ای قدرتمند 
در جهان شــده اســت که 6 

سعید جلیلی در اصفهان:

اقتدار ما قابل محدود شدن
 و تعلیق نیست

گفت: بعد از اعالم نتیجه مذاکرات ایران و 1+5 در وین، باراک 
اوباما در یک نطق تلویزیونی گفت؛ ضمانت اجرای این توافق اعتماد 

به ایران نیست بلکه راستی آزمایی از سوی آژانس است.
گفتم: ولی رئیس جمهور کشورمان با حفظ ادب و نزاکت 
گفت؛ ایــن توافق نتیجه »تعامل« از جانب ایران و »احترام 

متقابل« از سوی کشورهای 1+5 است.
گفت: این مقامات آمریکایی گاوچران، چه می دانند ادب چیست؟ 

که معنی »احترام متقابل« را درک کنند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! شخصی می گفت؛ اگر به همدیگر 

احترام بگذاریم، همدیگر هم به ما احترام می گذارد؟!

کشوری که خود را ابرقدرت و 
بزرگ دنیا می دانند پای یک 
میز مذاکره با ایران می نشینند 
و بحث، تبــادل نظر و حتی 
چانه زنــی می کننــد، افزود: 
چانه زنی این 6 کشور با ایران 
بر سر داشتن و محدود کردن 
چند سانتریفیوژ نیست،آنها از 

چیزی دیگر واهمه دارند.
جلیلی خاطرنشــان کرد: 
به راستی دلیل اصلی واهمه 
و نگرانی 1+5 نسبت به ایران 
قدرت  واقعــا  آیا  چیســت؟ 
هسته ای ایران در برابر قدرت 
هسته  ای آنانی که چند هزار 
بمب اتم دارند، نگران کننده 

است؟
نماینده رهبر معظم انقالب 
در شــورای عالی امنیت ملی 
ابــراز کرد: اقتدار برخاســته 
از ایــن اندیشــه، بــه هیچ 
عنــوان قابل محصورشــدن، 
تعلیق شدن  و  محدودشــدن 
نیســت، اقتدار مــا محصول 
اسالم ناب و جمع شدن ملت 
حول محور والیت فقیه است.

سرویس سیاسی- 
از  پس  دیروز)سه شــنبه( 
28 روز مذاکــره فشــرده در 
اقدام  جامع  برنامه  وین،نگارش 
یافت  پایان  مشــترک)برجام( 
و بیانیه ای رســمی از ســوی 
»محمد جواد ظریف« وزیر امور 
خارجه ایران و فدریکا موگرینی 
 5+1 مذاکرات  کننده  هماهنگ 
قرائت شــد که از دستیابی به 

توافق نهایی حکایت می کرد.
سوم آذر 1392 ایران و 1+5 به 
توافقی موقت موسوم به توافق ژنو یا 
همان »برنامه اقدام مشترک« دست 
یافتند. این توافق 6 ماهه تقریبا تمام 
برگ برنده های برنامه هسته ای ایران 
را گرفته و در مقابل وعده و وعیدهای 
مبهم و اندکی را ارائه می کرد. توافق 
ژنو با هیاهو و جنجال عجیب و غربی 
در داخل کشــور مواجه شد. برخی 
آن را فتح الفتوح نامیدند و عده ای 
دیگــر آن را توافقی تاریخی اما گذر 
زمان و فرونشستن هیجانات کاذب 
نشــان داد، توافق ژنــو چیزی جز 
یک کالهبرداری نبوده است. طرف 
مقابــل از امتیازات آن بطور کامل و 
حتی بیشــتر بهره برداری کرد و به 
اندک تعهــدات خود نیز عمل نکرد 
و در این میــان به جای آنکه فریاد 
این عهدشــکنی بر سر آمریکایی ها 
کشیده شود، منتقدان دلسوز داخلی 
بی سواد و بی شناسنامه خوانده شده 

و به جهنم حواله داده شدند!
پس از تمدیدهای مکرر و داستان 
تفاهم لوزان، دیروز دو طرف باالخره 
پس از طوالنی ترین مذاکرات سیاسی 
معاصر، به جمع بندی نهایی رسیدند. 
اگر چه بررسی بیش از150 صفحه 
توافــق و ضمائم آن کاری زمان بر و 
حساس است اما شواهد اولیه حاکی 
از قابل تامل بودن توافق مذکور است. 
توافقی که مقایسه آن با خطوط قرمز 
هســته ای، نتایج امیدوار کننده ای 
به دســت نمی دهد. اگر چه ظریف 

نیز در اظهار نظری گفته اســت این 
سقف آنچه می خواستیم نیست اما 
به نظر می رسد فاصله این توافق با 
کف خواسته های ما نیز بسیار زیاد 

و غیرقابل گذشت است. 
ظهر دیروز رســانه های داخلی 
متنــی را از قول وزارت امور خارجه 
کشورمان منتشر کردند که به نوعی 
می توان آن را فکت شــیت ایرانی 
توافق دانســت. محتــوای این متن 
چنان بود که گویا تمام خطوط قرمز 
هســته ای کشورمان رعایت شده و 
توافقی برد-باخت به نفع ایران شکل 
گرفته اســت! اما انتشار متن اصلی 
نشان داد واقعیت های موجود چیز 
دیگری است که از جمله می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
- رفع تحریم ها یکباره نبوده و 

تدریجی است.
- تحریم ها لغو نشده بلکه تعلیق 
می شوند و لغو تحریم ها 8 سال بعد 

اتفاق خواهد افتاد.
- رفــع تحریم ها به نظر آژانس 
و حل موضوع ابعاد نظامی احتمالی 

منوط شده است.
- برخالف برخی ادعاها، پرونده 
هســته ای ایران حداقل تا 10 سال 
دیگر در شورای امنیت باقی خواهد 
ماند و پس از آن با شــروطی خارج 
می شــود. این در حالی است که در 
فکت شیت وزارت خارجه آمده است؛ 
»با صدور قطعنامه جدید ذیل ماده 
25 منشور ملل متحد، ضمن اشاره 
به ماده 41 منشور صرفاً در بندهای 

مربوط به لغو تحریم های گذشــته، 
تحول ماهوی در نحوه برخورد شورای 

امنیت با ایران ایجاد خواهد شد.«
- محدودیت غنی ســازی بیش 

از 3/5 درصد 15 ساله خواهد بود.
- برخالف فکت شــیت وزارت 
خارجــه مبنی بــر اینکــه »همه 
تاسیسات و مراکز هسته ای ایران به 
کار خود ادامه خواهند داد. بر خالف 
خواسته های اولیه طرف مقابل، هیچ 
کدام نه برچیده می شوند نه تعطیل«، 
برای 15 ســال در فــردو هیچگونه 

غنی سازی انجام نخواهد گرفت.
- راه بــرای بازرســی از مراکز 
نظامی کشــور به نوعی باز گذاشته 

شده است.
مــوارد فوق تنها چنــد مورد از 
نتایج توافق دیروز اســت که بدون 
شــک گذر زمان و بررسی دقیق تر 
متن اصلی، تصویری روشن تر از آن 

ارائه خواهد کرد. 
اختالف روایت و برداشــت ها از 
توافق وین در همان اولین ســاعات 
اعالم آن آغاز شــد. روسای جمهور 
ایران و آمریکا در نطق های تلویزیونی 
خود هر کدام به مواردی خاص و قابل 
تامل اشاره کردند که در برخی موارد 
متناقض به نظر می رســید. نحوه و 
زمان رفع تحریم ها علیه کشورمان، 

مهم ترین محور این اختالف بود.
البتــه آنچــه گفته شــد نافی 
زحمات صادقانه و تالش شبانه روزی 
تیم مومن و شــجاع مذاکره کننده 
کشــورمان نیســت و باید به دور از 

فضاهــای احساســی و هیجانی، با 
معیارهای منطقی و کارشناســی به 
قضاوت درباره داده ها و ستانده های 

توافق وین پرداخت.
  بیانیه مشترک

 ظریف - موگرینی
شــنبه(  گذشته)ســه  روز 
»محمدجــواد ظریــف« و »فدریکا 
موگرینی« با حضور در مرکز رسانه ای 
اتریــش بیانیه مشــترکی را قرائت 

کردند.
در بخشــی از بیانیه مشــترک 
آمده اســت: به یمن تعامل سازنده 
همــه طرف هــا و تعهــد و توانایی 
هیأت هایمان، ما با موفقیت مذاکرات 
را به انجام رســانده و اختالفی را که 
بیش از 10 سال به درازا کشیده بود، 

حل و فصل کردیم.
در بخــش دیگری از بیانیه فوق 
آمده است: در وین گرد هم آمدیم تا 
متن »برنامه جامع اقدام مشترک« 
را بر مبنای مولفه های اساســی که 
در تاریخ 13 فروردین ماه در لوزان 
ســوئیس مورد موافقت واقع شــد، 

مذاکره کنیم.
گروه 1+5 و جمهوری اسالمی 
ایــران از این »برنامــه جامع اقدام 
مشترک« تاریخی که ماهیت منحصراً 
صلح آمیز برنامه هســته ای ایران را 
تضمین کرده و نشانگر تغییر بنیادین 
در رویکرد آنها نسبت به این موضوع 

می باشد، استقبال می کنند.
برنامه جامع اقدام مشــترک، 
مشــتمل بر یک متن اصلی و 5 
پیوست فنی در مورد موضوعات 
در  همکاری  تحریم ها،  هسته ای، 
زمینه انرژی هسته ای صلح آمیز، 
و  مشترک  کمیســیون  تاسیس 
برنامه اجرایی می باشد. این اسناد 
با ذکر جزئیات و بســیار دقیق و 
پیچیده هستند بنابراین نمی توان 
خالصــه کاملی از آنهــا در اینجا 

ارائه کرد.
بقیه در صفحه 10

گزارش خبری تحلیلی کیهان از سند وین

۱۸۰ درجه اختالف 
دو روایت از یک توافق


