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1-فراخوان غیرمنتظره وزرای خارجه کش�ورهای 1+5 برای حضور مس�تقیم 
در مذاکرات که از س�وی خانم کاترین اش�تون صورت پذیرفت و برخی از اخبار و 
گزارش ه�ای پیرامونی دیگ�ر حکایت از آن دارند که »وی�ن 6«  آنگونه که حریف 
پیش بینی می کرد، پیش  نمی رود و محاسبات قبلی آنان با اختالل جدی روبرو شده 
است. چرا؟! چه اتفاق غیرمنتظره ای روی داده که خانم اشتون برای تصمیم سازی 

در برابر آن ناچار به دعوت فوری وزرای خارجه 1+5 شده است؟!
مطابق دستور کار قبلی قرار بود وزیران خارجه 1+5 به عنوان عالی ترین مقام 
تصمیم گیرنده در آخرین روز یا روزهای مذاکرات و بعد از آن که متن توافق جامع 
آماده شد، برای امضاء و تائید نهایی به تیم های مذاکره کننده خود در وین ملحق شوند. 
اما، فراخوان اشتون از اتفاق جدیدی خبر می داد که حضور فوری وزرای خارجه 5+1 
را ضروری ساخته بود و خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات های مذاکره کننده اعالم 
کرد؛ حضور وزرای خارجه 1+5 در وین به منظور امضای توافق جامع نیست، بلکه 
آنان برای عبور از بن بس�ت غیرمنتظره ای که در جریان مذاکرات پدید آمده است 

به وین فراخوانده شده اند. کدام بن بست آنان را سراسیمه به وین کشانده است؟!
گفتنی اس�ت وزیران خارجه چین و روس�یه به وین نرفتن�د. اولی برای عدم 
حضور خود به  دوری مس�افت! و جدول کاری از قبل برنامه ریزی ش�ده اشاره کرد 
و الوروف ضرورت همراهی با پوتین در س�فر آمریکای التین را پیش کش�ید! ولی 
گزارش ها حکایت از آن دارند که چین و روسیه با 4 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه 
و آلمان درباره متن توافق نهایی اختالف نظر دارند و محدودیت های اعمال شده را 
با توجه به شفافیت های خواسته شده از ایران، »متوازن« ارزیابی نمی کنند. ضمن 
آن که حدس می زنند در چالش هس�ته ای یازده ساله کشورمان، فصل جدیدی در 

حال ورق خوردن است.
2- و اما، همه شواهد حاکی از آنند، آنچه سیستم محاسباتی حریف را درهم 
ریخته و وزیران خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان را با عجله به »وین« کشانده 
تا به قول دیپلمات های غربی، برای عبور از بن بست پدید آمده، چاره جویی کنند، 
اعالم صریح خط  قرمز نظام در مذاکرات هسته ای است که روز دوشنبه هفته قبل 
از سوی رهبر معظم انقالب در دیدار کارگزاران و مسئوالن نظام با ایشان مطرح شد.

حضرت آقا با نگاهی دقیق و فنی و کارشناسانه تاکید کردند که جمهوری اسالمی 
ایران به یکصد و نود هزار »سو« اورانیوم غنی شده نیاز دارد و با رونمایی از ترفند 

حریف گفتند »طرف مقابل به مرگ گرفته که به تب راضی بشوید«.
در توضیح نقش تعیین کننده اخطار و هشدار رهبر معظم انقالب و جایگاه آن 

در جغرافیای مذاکرات، اشاره به نکاتی ضروری است. بخوانید؛ 
3- یک�ی از اصلی ترین محورهای مورد چالش در مذاکرات هس�ته ای، میزان 
نیاز ایران به اورانیوم غنی ش�ده برای تأمین سوخت رآکتورهای اتمی کشور است. 
آمری�کا و متحدان�ش با پیش کش�یدن واژه به اصطالح حقوقی ول�ی در واقع من 
درآوردی »نقطه گریز  BREAK  OUT« ادعا می کنند برنامه هس�ته ای ایران باید 
در محدوده ای باش�د که اگر تصمیم به تولید س�الح هسته ای گرفت، فاصله زمانی 
این تصمیم تا تولید س�الح حداقل بین 12 تا 18 ماه باش�د و مدعی اند این فاصله 
به منظور آن اس�ت که در صورت تصمیم ایران به تولید س�الح فرصت کافی برای 
متوقف کردن آن وجود داشته باشد و با استناد به این قانون من درآوردی، از ایران 
خواسته اند اوال؛ تعداد سانتریفیوژهای فعال از 4هزار دستگاه بیشتر نباشد که نتیجه 
نهایی آن پایان دادن به فعالیت هسته ای است - همان که حضرت آقا با عنوان به 
مرگ گرفته اند از آن یاد می کنند - و ثانیا؛ مواد هسته ای ذخیره شده از 2 هزارکیلو 
تجاوز نکند و از سوی دیگر - متأسفانه - تیم هسته ای ما را به نقطه ای رسانده اند 
که خواستار فعالیت 8 هزار سانتریفیوژ باشد و این در حالی است که برخورداری از 
8 هزار سانتریفیوژ هم در حوزه و میدان غنی سازی آزمایشگاهی - پایلوت - قابل 
تعریف است و نه غنی سازی صنعتی که خواست و حق قانونی ایران است. بنابراین 
چنانچه با تعداد 8هزار سانتریفیوژ هم موافقت می کردند - یعنی همان که آقا با عنوان 
راضی شدن به تب از آن یاد کرده اند - باز هم ایران را در عمل از غنی سازی صنعتی 

محروم کرده بودند.
رهبر معظم انقالب با تاکید بر این که نیاز ایران به اورانیوم غنی شده را خودمان 
تعیین می کنیم و میزان نیاز ما 190/000 س�و اورانیوم غنی ش�ده است، این ترفند 
باج خواهانه حریف را نه فقط خنثی کردند بلکه به باد دادند. چرا که بر فرض استفاده 
ما از سانتریفیوژهای نوع IR1 که ظرفیت غنی سازی آن 1/2  تا 1/8 »سو« است، برای 

تأمین 190 هزار سو، حداقل به تعداد 158/000 سانتریفیوژ نیاز داریم.
از سوی دیگر میزان ذخیره اورانیوم غنی  شده مورد نیاز کشورمان نیز مطابق 
خط قرمزی که رهبر معظم انقالب ترسیم فرموده اند، 190/000 سو در سال است و نه 

دو هزار کیلوگرم مورد ادعای حریف.
4- نکته ظریف و کامال فنی و کارشناس�انه در بیانات رهبر معظم انقالب این 
که، ایش�ان به جای تاکید روی تعداد سانتریفیوژهای مورد نیاز جمهوری اسالمی 
ایران، روی فرآورده  نهایی س�انتریفیوژها تاکید کرده اند. به بیان دیگر، آنچه مهم 
است تعداد سانتریفیوژها نیست بلکه خروجی نهایی آنها یعنی میزان اورانیوم غنی 

شده ای است که به دست می آید. 
   - SEPERATIVE  WORK  UNIT (SWU) -»توضی�ح آن ک�ه »س�و
ضریب جداس�ازی - یا س�رعت جداسازی - اورانیوم 235 از اورانیوم 238 در یک 
سانتریفیوژ است که بر حسب کیلوگرم در سال محاسبه می شود. به عنوان مثال، 
یک س�انتریفیوژ نسل اول موس�وم به IR1 یا P1  می تواند در طول یک سال 1/2 
کیلوگرم اورانیوم 235 را از اورانیوم 238 جدا کند. بیشترین سانتریفیوژهای فعال 
ما از نوع P1 با ظرفیت اسمی 1/8 و ظرفیت عملی 1/2 »سو« می باشد و البته بیش 
از هزار س�انتریفیوژ فعال از نوع (P2) نیز در اختیار داریم که ضریب جداکنندگی 

آن (سو)  بیشتر از نوع اول است.
حال می توان تصور کرد که اگر حضرت آقا به جای خروجی نهایی سانتریفیوژها 
(190/000 سو)، نیاز کشورمان را با تکیه بر تعداد سانتریفیوژها بیان می فرمودند، هیچ 
تضمینی برای تأمین سوخت مورد نیاز رآکتورهای اتمی ایران اسالمی وجود نداشت.

همین جا گفتنی است که برخی از مسئوالن محترم، با اشاره به سانتریفیوژهای 
پیش�رفته IR8 که ظرفیت جداکنندگی آنها 24 س�و می باش�د، اعالم کرده بودند 
که با برخورداری از 8 هزار س�انتریفیوژ IR8  می توان نیاز س�االنه کشور به میزان 
192هزار س�و را تأمی�ن ک�رد (192000=24×8000). این محاس�به اگرچه در عرصه 
تئوری و نظری قابل قبول است ولی با عمل فاصله ای پر نشدنی دارد، چرا که، اوال؛ 
در حال حاضر تعداد بسیار محدودی از سانتریفیوژهای نوع IR8  در اختیار داریم 
و در حال تحقیق و بررسی برای تولید انبوه آن هستیم، ثانیا؛ در مبحث مربوط به 
تحقیق و توس�عه » R&D « در توافقنامه ژنو و مذاکرات پس از آن، حریف تأکید 
کرده است که تحقیق و توسعه الزاما بایستی در حد تحقیقات جاری ادامه یابد و در 
تعری�ف تحقیقات جاری -CURRENT - به گزارش نوامبر 2013 مدیرکل آژانس 
استناد می کند که در آن تنها سانتریفیوژهای نوع P1 آمده است! نتیجه این که اگر 
قرار بود نیاز کشورمان به اورانیوم غنی شده براساس تعداد سانتریفیوژها محاسبه 
و اعالم شود- که متأسفانه شده بود - نه فقط از غنی سازی صنعتی دور شده بودیم 
بلکه غنی سازی اورانیوم در مقیاس آزمایشگاهی - پایلوت - را هم آنگونه که باید، 

به دست نمی آوردیم.
5- تأکید رهبر معظم انقالب بر نیاز کشور به 190 هزار سو، ترسیم رسمی خط 
قرمز نظام در یکی از اصلی ترین محورهای مناقش�ه و چالش مذاکرات هس�ته ای 
اس�ت. این خط قرمز، از آن جهت سرنوشت س�از و تعیین کننده است که از سوی 
باالترین و عالی رتبه ترین مقام جمهوری اسالمی ایران مطرح شده است و بدیهی 
است که به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود و حریف نمی تواند و دلیلی هم ندارد 
که آن را یک »تاکتیک« تلقی کند. از این روی می توان و باید گفت که حضرت آقا 
با ترسیم این خط قرمز غیرقابل عبور، تمامی محاسبات چند ماهه اخیر - بخوانید 
یازده ساله - حریف را مختل کرده اند. گفتنی آن که رهبر معظم انقالب در بیانات روز 
دوشنبه خود گفته بودند، حریف با لطایف الحیل و دست زدن به ترفندهای شیطانی 
می کوشد سیستم محاسباتی ما را مختل کند و مسئوالن ما را با ارائه آدرس غلط به 
نتیجه غلط برساند ولی رهبر فرزانه انقالب با صداقت و صراحت و از موضع اقتدار، 

محاسبات حریف را مختل کرده اند.
6- اکنون آمریکا و متحدانش بر سر یک دوراهی یا به تعبیر گویاتر در مقابل 
یک بن بست قرار گرفته اند و به قول دیپلمات ها در مصاحبه با رویترز فراخوان فوری 
وزرای خارجه 1+5 برای عبور از این بن بست صورت پذیرفته است و نه برای امضای 
تواف�ق  نهایی! اما، دوراهی پیش  پای حریف؛ این که می دانند خط قرمز ترس�یم و 
اعالم شده از سوی رهبر معظم انقالب یک »تاکتیک« و یا یک برگ روی میز برای 
چانه زنی نیس�ت. بنابراین حریف باید از میان دوراهی که پیش روی دارد، یکی را 
برگزیند؛ یا به خواسته اعالم شده از سوی حضرت آقا تن بدهد و یا این که با ادامه 
اصرار بر باج خواهی و زیاد ه طلبی های غیر قانونی خود، آرزوی دستیابی به یک توافق 

با مختصات مورد نظر خویش را فراموش کند. راه سومی وجود ندارد.
7- حری�ف ب�ه خوب�ی می داند ک�ه وقتی ش�خصیت برجس�ته ای در جایگاه  
عالی رتبه ترین مقام جمهوری اسالمی ایران، خط قرمز نظام را در مذاکرات ترسیم 
می کند نگران »عدم توافق« نیز نخواهد بود و این در حالی است که »توافق« نیاز 
آمریکا و متحدانش است که قصد داشتند  با لطایف الحیل این »نیاز« خود را در قالب 

»امتیاز« به جمهوری اسالمی ایران تحمیل کنند.
گفتنی است که تا چند روز قبل مقامات آمریکایی از جمله جان  کری و وندی 
 شرمن با تکبر و غرور این ترجیع بند را تکرار می کردند که ایران در مقابل یک تصمیم 
س�خت قرار گرفته است! و اکنون اعتراف می کنند که باید برای اتخاذ یک تصمیم 
سخت آماده شوند. تصمیمی که هر دو سوی آن برای آنان سخت و تاکنون دور از 
انتظار بوده است؛ چشم پوشی از توافق نهایی که برای خود یک »امتیاز بزرگ« تلقی 
می کردند و یا دست کشیدن از زیاده خواهی که نتیجه آن اعتراف به پیروزی ناشی از 

مقاومت است و این دومی برای حریف کابوسی وحشتناک خواهد بود.

شغالدو راهی باخت باخت!

حسین شریعتمداری

* رئیس جمهور گفتند پای همه خواس��ته های مردم ایستاده ام. عرض بنده 
این است که مالک خواسته های مردم باید دین و آموزه های آن باشد. به کار 
گماردن کسی که در فتنه نقش داشته، دروغ می گوید، بر خالف مشی امام و 
رهبری عمل می کند، به دنبال فتنه ای جدید است و به فساد مبادرت می ورزد 

از خواسته های مردم نیست بلکه مردم علیه آن نیز بارها موضع گرفته اند.
احمدزاده
* فتنه گرانی که باید محاکمه ش��ده و به س��زای اعمال خود می رسیدند در 
این دولت مس��ئولیت گرفته و طلبکار ش��ده اند این مظلومیت نظام را با چه 
کسی باید درد دل کرد؟ این معادله های چند مجهولی در این دولت چگونه 

قابل حل است؟
0919---5619

* در برابر فش��ارها و جوسازی غربی ها تیم هس��ته ای کشورمان باید بدون 
انفعال و بر اس��اس قانون ان پی تی از حقوق هسته ای کشورمان تا آخر دفاع 

بکند و ذره ای عقب نشینی نداشته باشد.
علی نژاد

* جنایت سگ  هار دست پرورده آمریکای جهانخوار و انگلیس خبیث علیه 
مردم روزه دار غزه باعث ننگ بش��ریت قرن 21 می باشد. ان شاءا... خداوند 
انتقام خون زن و بچه و پیر و جوان را به دست همین مظلومین مقاوم خواهد 
گرفت. اما روی س��خن با یک میلیارد انسانهای پیرو حضرت محمد)ص( 
است: مگر این آموزه های اسالم عزیز را نشنیده اند که؛ اگر مسلمانی صدای 

مظلومی را بشنود و در حد توان کمک نکند مسلمان نیست! 
گل محمد نورانی از مهدیشهر

* ببینید که چطور ابلیس صهیون افکار جهانیان را مشغول و منحرف کرد 
که صدای بمب باخت برزیل در همه جهان ش��نیده ش��د و در صدر خبرها 
آمد و چه اشک ها برای آن ریخته شد اما صدای بمب های واقعی که همزمان 
و در همان ش��ب زنان و کودکان بی پناه غزه را تکه تکه می کرد البالی این 

هیاهوی جهنمی گم شد.
0913---0713
* آقای هاش��می با بیان این جمله که عربس��تان در معرض تروریسم است 
اعالم کرده اگر الزم باش��د با مس��ئولین این کشور عربی همکاری می کنیم. 
عرض بنده این است که ایشان با این همه ادعای سیاسی بودن چگونه دست 
داش��تن حاکمان این کشور را در تروریسم و کشتار مردم مسلمان و مظلوم 

منطقه نمی بیند؟
0913---2731
* اظهارات دکتر روحانی در محضر رهبر معظم انقالب و در جمع کارگزاران 
نظام در خصوص مسائل هسته ای و نگاه به فرهنگ جامعه منطقی و به واقعیت 
نزدیک بود ولی در مورد مسائل کالن اقتصادی و مهار تورم جای تامل داشت. 
هرچند افق دور دیدگاه ها زیبا و مطلوب است ولی عملکرد برخی از اعضای 
دولت ایش��ان با آنچه که مطرح کردند مغایر اس��ت. البته تایید مقام معظم 
رهبری بر دولت حجتی است برای همه که همگام با دولت کوله بار عزت و 
مصلحت و اقتدار نظام را به سرمنزل مقصد برسانند و نقد منصفانه  دولت از 

اقدامات موثر در این راه خواهد بود.
طالعی

* وزیر علوم با وجود قولی که زمان اخذ رای اعتماد به نمایندگان مجلس 
داده بود عمل نکرد و راه خودش یعنی میدان دادن به فتنه گران را دنبال 
کرد حال چگونه می خواهد در طول یک ماه همه آنچه را که خراب کرده 

اصالح نماید؟
0919---0348

* چرا پارکینگ مصالی امام خمینی)ره( ظرفیت الزم را برای پارک خودروها 
ندارد؟ هنوز اذان نشده ظرفیت پارکینگ تکمیل می شود و بقیه نمازگزاران 

جمعه برای یافتن پارکینگ در خیابان های اطراف سرگردان می شوند.
محمد مبینی
* به نظر می رس��د عرضه محصوالت فرهنگی در زمینه حجاب و عفاف در 
نمایشگاه قرآن تاثیرگذاری اش بیشتر از وجود غرفه مختص حجاب و عفاف 
باشد اما به شرط آنکه عرضه و فروش این محصوالت منحصر به زمان و مکان 
نمایشگاه نباشد و در تمام طول سال این محصوالت در تمام کتابفروشی ها 

عرضه شود.
سلیمان بلغار
* چرا عده ای از مس��ئوالن با کارهای خ��ود به مردم توهین می کنند؟ چرا 
ش��ورای رقابت ابتدا قیمت خودروی پرای��د را از 19 میلیون به 16 میلیون 
و 100 ه��زار توم��ان کاهش داد ولی بعد از مدتی باال و پایین کردن قیمتها 
قیمت پراید به 21 میلیون تومان رسید؟ چرا این قدر به مردم فشار می آورند 

و به عقل و شعور مردم توهین می کنند.
0912---5682

* در مناظره ای که با موضوع خودروس��ازی در پنجش��نبه ش��ب گذشته از 
سیمای جمهوری اسالمی پخش شد رئیس انجمن قطعه سازان کشور اظهار 
داشت نگران توان خرید نداشتن مردم نباید بود چرا که افراد دالل این بازار 
را اشباع می کنند. وقتی طرز تفکر خودروسازان این گونه باشد انتظار بی جایی 

است که توقع رعایت حال مردم را از آنان داشته باشیم.
محمدی
* روستای ما فاقد جاده ارتباطی و آسفالته است شاید کمتر جایی در کشور 
وضع ما را داشته باشد. قریب به 20 سال است که پی گیری می کنیم بیش 
از 50 برگ تصاویرنامه های پیگیری ش��ده داریم ولی توجهی به روستای ما 
نشده است. از مسئولین بندرعباس و دولت محترم درخواست می شود برای 

حل مشکل یاد شده مساعدتی بکنند.
احمد دیودار- بندر عباس- روستای »بوندر باالخورگو«
* بر روی برخی سی دی های کارتون تصاویر نیمه عریان زنان چاپ شده این 
کار قباًل ممنوع بود ولی اکنون در س��وپرمارکت ها این سی دی ها در اختیار 
بچه های ما قرار می گیرد. چرا هیچ نظارتی بر عرضه و فروش این محصوالت 

فرهنگی نیست؟
0912---8640

* س��اکنان پاکدشت با قطع و وصل شدن مداوم آب در اکثر روزهای هفته 
رو به رو هستند این امر مشکالت زیادی را در فصل تابستان برای ما ساکنان 

این منطقه به وجود آورده است لطفاً پیگیری کنید.
عرفانی
* خیابان 22 بهمن سده آبادان الین 15 و کوچه های اطراف به سمت ایستگاه 
صمد فاقد هرگونه روشنایی است از مسئولین امر درخواست رسیدگی دارم. 
به علت تاریکی زباله ها درس��ت جمع آوری نمی ش��ود و مردم برای تردد، با 

مشکل مواجه می شوند.
0937---4376

* حرکت موتورسیکلت ها در بزرگراههای اصفهان با سرعت باال و از البالی 
اتومبیل ها بسیار زیاد و خطرآفرین شده است و متأسفانه با وجود ممنوعیت 

کسی جلوی آنها را نمی گیرد.
محمود بلیغیان
* دوربرگردانهای��ی که در ورودی یا خروجی های ش��هر گرگان و در تمامی 
ش��هرهای استان گلستان ساخته شده اکثراً فاقد اس��تاندارد الزم است که 
باعث تصادف و خسارت به جان و مال انسانهای بی گناه می شود. آیا انسانهای 
وظیفه شناس و دلسوزی در شهرداری ها و بازرسی ها و ادارات پیدا می شوند 

که به این مشکالت رسیدگی نمایند؟
ابراهیم مهربانی- گنبد کاووس
بقیه در صفحه 6

ابطحی: خاتمی به خاطر خیانت و هاشمی 
برای انتقام وارد ماجرای 88 شدند

محمدعلی ابطحی معاون خاتمی در دولت اصالحات می گوید، خاتمی 
و هاش��می و مجمع روحانیون به خاطر منافع خودشان از موسوی پس از 

انتخابات حمایت کردند.
به گزارش جهان نیوز براس��اس فیل��م موجود از اظهارات ابطحی، وی 
می گوید: یکی از جلس��ات، جلسه مشترکی بود که آقای موسوی، خاتمی 
و هاشمی رفسنجانی، روز شنبه فردای انتخابات برگزار کردند. در این روز، 
حمایت بسیار جدی از آقای موسوی توسط این مجموعه شکل گرفت، بعد 
از همان جا به حوزه علمیه قم نامه فرستاده شد که شما هم حمایت کنید، 
بعض��ی از مراجع مانند آق��ای صانعی پیغام دادند که ما حمایت می کنیم. 
مجمع روحانیون مبارز همان روز جلسه تشکیل دادند و در آن جلسه، ابطال 
انتخابات را خواستار شدند! انتخاباتی که با 40 میلیون رای برگزار شد. این 
مجموعه شکل گرفته، باعث یکی از توهمات جدی در آقای موسوی بود؛ 
موس��وی تصور می کرد که این مجموعه به خاطر خود آقای موس��وی و به 
خاطر دیدگاه ها و بیانیه های آقای موسوی شکل گرفته است. در حالی که اگر 
اینها آقای موسوی را تنها نمی گذاشتند، اساساً به خاطر منافع خودشون بود.
وی ادامه می دهد: این حرف را از س��ر اعتقاد می زنم؛ آقای موسوی از 
س��ر نادانی، آقای خاتمی از س��ر خیانت و آقای هاشمی رفسنجانی از سر 
انتقام گیری وارد این ماجرا شدند. واقعاً آقای موسوی نمی دانست در مملکت 
چه خبر هست. آقای خاتمی برعکس، اقتدار دولت، اقتدار نظام، اقتدار قوای 
نظامی و قضایی، اقتدار معنوی امام)ره( در کشور را می دانست ولی در عین 
حال برای انتقام از شکست خودش، آقای موسوی را وادار به کوبیدن بر این 
طبل کرد. آقای هاشمی رفس��نجانی هم که انتقام از آقای احمدی نژاد در 
مرحله اول به دلیل اختالفات این چند سالشون و به نوعی هم انتقام از [...]
معاون پارلمانی و رئیس دفتر خاتمی در دولت اصالحات ادامه می دهد: 
بر فعالیت آقای هاشمی و حزب کارگزاران بیشتر تاکید می کنم؛ چون حزب 
کارگزاران و آقای هاشمی رفسنجانی، بیشتر امکانات سیاسی و مالی فراوانی 
داشتند. برای آقای هاشمی رفسنجانی رقابت با آقای احمدی نژاد و نبودن 
آق��ای احمدی نژاد مهم بود و بر این مبنا تالش می کرد. در این جا جریان 
کارگزاران و جریان آقای هاشمی رفسنجانی را جریان غالبی می دانم. مجمع 
روحانیون مبارز که وابسته به امام)ره( هست،  آقای مجید انصاری، به سرعت 
به دنبال نوشتن یک بیانیه ای در حمایت از آقای موسوی بود در همان روز 
شنبه، و گفت که ما فوری این را می گذاریم روی سایت مجمع، دو دقیقه 
بعد سایت قلم نیوز که وابسته به آقای موسوی بود بر روی سایت می گذارد، 
بعد گفتیم چی می ش��ه، گفتند بعد از س��ه دقیقه زیرنویس شبکه خبری 
بی بی سی می شود! یعنی این مسیر با این سرعت شکل می گیرد برای مجمع!

خودروسازان برای تکدر
تره خرد نکردند

آی��ا اعالم کاهش نقطه به نقطه تورم با گران کردن خودرو قابل جمع 
اس��ت؟ وقتی همه چیز خوب اس��ت چرا شورای رقابت قیمت خودروها را 

افزایش می دهد و دولت هم فقط اعالم تکدر می کند.
شبکه خبر دانشجو با پیش کشیدن این پرسش ها نوشت: هفته پیش 
باز هم افزایش قیمت دیگری کلید خورد و باز هم سخنگوی دولت از مکدر 
شدن شخص رئیس جمهور از افزایش قیمت خودرو خبر داد؛ به راستی با 

این همه تکدر چه کسی دستور افزایش قیمت ها را صادر می کند؟!
این شبکه خبری می نویسد: قیمت خودرو در آغاز فصل رونق بازار در 
ش��رایطی رخ داد که همواره دولت از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه یاد 
می کند. روحانی در س��فر خود به یکی از اس��تان های کشور با بیان اینکه 
ت��ورم در آغ��از به کار دولت یازدهم 43 درصد ب��ود، بیان کرد: امروز تورم 
نقطه به نقطه را به 16 درصد رس��انده ایم. طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی نیز از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه کشور به 17/6 درصد در پایان 
فروردین ماه امسال خبر داد و گفت: این نشان از موفقیت چشمگیر دولت 

در کنترل تورم دارد.
شبکه خبر دانشجو خاطرنشان کرد: البته به جاست که بگوییم در هیچ 
کجای دنیا شاخصی به عنوان تورم نقطه به نقطه وجود ندارد و این شاخص 
را می توان اختراع کشور ما خواند چرا که آنچه در مورد محاسبه نرخ تورم 
مهم اس��ت، نرخ تورم ساالنه اس��ت و در تمام دنیا هم تقریباً از یک روش 
مشخص و مشابه برای محاسبه نرخ تورم استفاده می کنند اما به هر حال 

این ادعایی که همواره به عنوان نکته ای مثبت در کارنامه اقتصادی دولت از 
سوی مسئوالن آن یاد می شود.

در ادامه این تحلیل آمده اس��ت: آنچه بی��ش از این موارد حائز اهمیت 
اس��ت، جنگی است که این روزها بین ش��ورای رقابت، خودروسازان و دولت 
رخ داد. جدال��ی که بیش��تر ب��ه یک جنگ زرگری ش��باهت دارد. البته این 
موضع گیری های دولت تنها در مورد افزایش قیمت خودرو اتفاق نیفتاد بلکه هر 
جایی که بویی از افزایش قیمت ها به مشام می رسید، آقای نوبخت از مخالفت 

دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور با این روند افزایشی سخن می گفت.
از س��وی دیگر روزنامه دنیای اقتصاد با طرح این پرسش که فایده تکدر 
دولت از گرانی خودرو چیست؟ می نویسد: تکدر دولتی ها اگرچه امید کاهش 
قیمت را در دل مردم کاش��ت، اما تنها نتایجی که تا به امروز از مکدر شدن 
دولت حاصل ش��ده، رکود بازار بوده و سرگردانی دوباره مشتریان؛ از آن سو 
خودروسازان نیز بی توجه به تکدر دولت و احتمال بازنگری در قیمت ها، نرخ 
جدید محصوالت خود را در سیستم فروششان اعمال کرده اند، گویا مطمئن 

هستند که از پس این »تکدر« آسیبی به آنها نخواهد رسید.
همچنین سایت عصر ایران از سایت های حامی دولت در گزارش مشابهی 
خاطرنش��ان کرد: آق��ای رئیس جمهور تکدرخاطر ش��ما دردی از مردم دوا 

نمی کند.
فیگارو: ورود به غزه

تله مرگ برای اسرائیل است
روزنامه فیگارو تاکید کرد اسرائیل قادر به تصمیم گیری به حمله زمینی 

به غزه نیست چرا که غزه نیروی قدرتمندی دارد.
فیگارو نوشت حماس مایل است ارتش اسرائیل را به درون غزه بکشاند. 
حماس ش��اخه نظام��ی قدرتمندی با 25 هزار عض��و دارد. حماس مایل به 

راه اندازی موج سوم انتفاضه است.
روزنامه فرانسوی افزود: نیروهای حماس از هم اکنون به گذاشتن دام بر 
سر راه اسرائیلی ها پرداخته اند و امیدوارند که ارتش اسرایل را بخوبی درگیر 

کنند. این در حالی است که ارتش اسرائیل موضعی تردید آمیز دارد.
فیگارو خاطرنش��ان کرد: اسرائیل حتی اگر هم می توانست حماس را از 

میان بردارد با نیروهای جنگجوتر و رادیکال تر مواجه می شد.
احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی

فقط چماق علیه دولت سابق بود؟!
رئیس اصالح طلب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید مسئوالن 
دولت از شمش��یر احیای س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی علیه دولت قبلی 

استفاده کردند اما خود نمی خواهند آن را عملی کنند.
غالمرضا تاج گردون که در دولت اصالحات معاون سازمان مدیریت بوده 
می گوید: یکی از ابزارهای انتقادی شدید نسبت به دولت گذشته این بود که 
چرا این سازمان را منحل کردند و بعد هم همیشه بحث بود که یکی از دالیل 
اصلی به هم ریختگی اقتصاد کشور، نبود یک سازمان برنامه ریزی است. به هر 
ص��ورت دولتی های فعلی، از خود آقای رئیس جمهور گرفته تا معاونان وی، 
همیشه یکی از انتقاداتی که متوجه دولت قبل می کردند، همین بود و حتی 
یکی از شعارهای اصلی تقریبا اکثرا کاندیداهای ریاست جمهوری و نیز دکتر 
روحانی همین موضوع بود که این سازمان را احیا می کند. وی می افزاید: ما 
در دولت س��ابق در مجلس یک طرحی را آماده کرده بودیم. وقتی که آقای 
روحانی پیروز شد و بعد از اینکه دولت شروع به کار کرد، دیدید که نخستین 
طرحی که مجلس تصویب کرد و با رأی بس��یار خوبی تصویب ش��د، احیای 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود. در واقع عالمت خوبی را برای دولت آقای 
روحانی فرستادیم که ما آماده احیای سازمان هستیم و همکاری های بعدی 
را هم خواهیم داش��ت. خب برخالف انتظار و صحبت اولیه، دولت طرح در 
صحن علنی عمال مخالفت کرد یا به عبارتی نمی گذاشت این کار انجام شود 

اما مجلس طرح را تصویب کرد.
تاج گردون خاطرنشان کرد: ما در فاصله پیروزی انتخاباتی آقای روحانی 
تا دولت جدید روی این طرح کار می کردیم و در این مدت با نزدیکان آقای 
روحانی هم، همفکری داشتیم تا زمانی که دولت روی کار می آید، نخستین 
کارش احیای سازمان باشد. به نظر من خیلی از مسائلی که در حال حاضر 

هنوز جانیفتاده و انتقاداتی که متوجه دولت یازدهم است، نبود یک نظام 
فکری در نظام برنامه ریزی و بودجه ای کش��ور است. خب مجلس طرح را 
تصویب کرد و طرح به ش��ورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان چند ایراد 
اساسی گرفت. ایرادات هم بعضا درست بود. باالخره در این چند ماه گذشته 
قرار شد که متن واحدی را که توافقی باشد، به نتیجه برسانیم اما در حال 
حاضر برداش��ت من شخصا این است که آقای روحانی یا پشیمان شده یا 

اینکه نمی خواهد چیزی را که گفته، اجرا کند.
وی در توضیح چرایی مخالفت دولت گفت: باالخره نبود این س��ازمان 
یک قدرتی را در یکجا متمرکز می کند و معموال آدم این قدرت را خیلی کم 
دوست دارد پخش کند. آقای رئیس جمهور هم باید به فکر این موضوع باشد، 
چون این مسئله می تواند فرد رئیس جمهور را به مسیر اشتباهی بیندازد.

رئی��س کمیس��یون برنامه و بودج��ه مجلس درباره ای��ن نظر که »از 
صحبت های آقای نوبخت هم این طور برداشت می شود که سازمان به این 
زودی ها احیا نمی ش��ود و دو معاونت زیر نظر ایشان رفته است« می گوید: 
باالخره دکتر نوبخت شاید در این قضیه زیاد مسئول نباشد. آقای روحانی 
حتما باید به جامعه و مردم پاس��خ دهند و به خصوص قش��ر روش��نفکر و 
دانشگاهی و کارشناسی کشور بگوید که اگر نمی خواهد سازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی را احی��ا کند، چرا نمی خواهد این کار را انجام دهد. باالخره 
انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شمشیری بود که همه با آن آقای 

احمدی نژاد را زدند.
وی با هشدار به اینکه ستاد اقتصادی دولت فاقد فرمانده است، اظهار 
داش��ت: آقای رئیس جمهور یا معاونان وی تصور می کنند هفته ای یک بار 
با یکدیگر جلس��ه بگذارند، مسئله حل می شود. اصال این طور نیست. این 
اش��تباهی بود که آقای احمدی نژاد کرد و فکر می کرد با تشکیل جلسه با 
رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد می تواند مشکالت را حل کند. اقتصاد 
فرمانده می خواهد فرمانده آن هم یک نهاد است، نه یک فرد. ما می گوییم 
دکتر طیب نیا فرمانده است. ایشان می تواند فرمانده باشد اما وزارت اقتصاد 
نمی تواند فرمانده اقتصاد کشور باشد وزیر اقتصادی که در مجلس می گوید 
من نمی توانم در مورد بانک نظر بدهم، من نمی توانم در مورد تس��هیالت 
نظر بدهم، من نمی توانم در مورد نرخ ارز نظر بدهم و مس��ئولیتی متوجه 
من نیست این فرد نمی تواند فرمانده باشد فرمانده یک نفر است و آن هم 
رئیس جمهور است. رئیس جمهور هم در جایی به نام نهاد برنامه ریزی خود 
را نشان می دهد. آن نهاد برنامه ریزی که می خواهد شکل بگیرد، باید بتواند 

رفتارها را تنظیم کند.
اسرائیل مجاز است به اندازه

کشتار آمریکا در ژاپن آدم بکشد!
رادی��و اس��رائیل گفت همان گون��ه که آمریکا حق داش��ت با دو بمب 
اتمی ده ها هزار نفر را در هیروش��یما و ناکازاکی بکش��د، ما هم می توانیم 

فلسطینی ها را بکشیم!
منوشه امیر تحلیلگر صهیونیست طبق سیاق همیشگی رادیو اسرائیل 
ضمن تحریف واقعیت ها گفت: از پروردگار عالم سخت گله دارم که این چنین 
همس��ایگان نامهربانی را دور و بر کشور اس��رائیل و ملت یهود گرد آورده 
است)!( آیا به جای حماس و جهاد اسالمی،  پروردگار نمی توانست مردمانی 

مهربان را همسایه اسرائیل کند.
وی همچنین گفت: ببینید تلفات عملیات اسرائیل در غزه چه  قدر کم 
بوده)!( در جنگ دوم جهانی که ژاپن حاضر به توقف جنگ نشد، آمریکا با 

دو بمب اتمی ده  ها هزار نفر را در هیروشیما و ناکازاکی کشت.
منوش��ه امیر می گوید: حماس حتی به اورش��لیم [بیت المقدس] نیز 
موش��ک زده است. حساب کنید که این موش��ک اگر خدای ناکرده زبانم  

الل به مسجد االقصی اصابت می کرد، چه می شد.
منوش��ه امیر با وجود همه سانس��ورهای رژیم صهیونیس��تی البالی 
بلوف ه��ای خود اذعان کرد حمله به غ��زه و اقدامات تالفی جویانه حماس 

تاکنون 2 میلیارد دالر برای رژیم صهیونیستی هزینه دربر داشته است.
گالیه اش��غالگران فلس��طین از همسایگان نامهربان در حالی است که 
صهیونیست های وحشی حتی به یاسر عرفات طالب سازش یکطرفه رحم 
نکردن��د و ضمن افزایش وحش��ی گری ها، به مقر عرف��ات حمله کردند و 
سرانجام او را با سم از پای درآوردند. همچنین خاطرنشان می شود برخالف 
اشک تمساح رادیو اسرائیل، صهیونیست ها سال هاست که مشغول تخریب 

مجموعه مسجد االقصی هستند.

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

اللَُّه��مَّ َوفِّْقِني ِفيِه لُِمَواَفَق��ِة اْلَبَْراِر َو َجنِّْبِن��ي ِفيِه ُمَراَفَقَة 

اْلَْشَاِر َو آِوِن ِفي��ِه ِبرَْحَمِتَك إَِل ]ِف [ َداِر الَْقَراِر ِبإِلَِهيَِّتَك يَا إِلََه 

الَْعالَِمنَي

»خدای��ا! در ای��ن روز توفیق همراهی نی��کان را نصیبم 

فرم��ا و از همراه��ی با بدان دورم س��از و ب��ا رحمتت، در 

بهش��ت جاویدان جایم ده، به حق خداوندی ات ای خدای 

جهانیان!«

گف��ت: جان کری وزیر خارجه آمری��کا از اینکه مذاکره کنندگان 
غربی در مذاکرات وین 6 با سرس��ختی تیم ایران روبرو شده اند، ابراز 

نگرانی کرده است.
گفتم: پس انتظار داش�ت، تمام پیچ و مهره های تاسیسات 
هسته ای کش�ورمان را باز کنیم و هرچه به دست آورده ایم را 

مثل معمر قذافی با کشتی به آمریکا بفرستیم؟!
گفت: جان کری می گوید؛ ایران به وعده خود عمل نکرده اس��ت 
و تهدید کرده که اگر ایران کوتاه نیاید، کشورهای 1+5 میز مذاکرات 

را ترک خواهند کرد.
گفتم: خوشا به حال باغبانی که شغال از او قهر کند!

مذاکرات هسته ای وین 6 وارد دوازدهمین روز شد

وزیران خارجه 4 کشور غربی
پشت خط قرمز ایران

زیاده خواهی های طرف غربی و 
پافشاری تیم ایرانی بر خطوط قرمز 
خود باعث ش�د تا وزی�ران خارجه 
آمریکا و س�ه کش�ور اروپایی عضو 
1+5 روز گذش�ته به وی�ن بروند تا 
ش�انس خود را برای خارج ساختن 

مذاکرات از بن بست امتحان کنند.
مذاکرات وین 6 قرار است تا قبل از 
ضرب االجل 29 تیر ماه به حصول توافق 
نهایی منجر ش��ود و در صورت شکست 
این مذاکرات توافق موقت ژنو برای یک 
دوره 6 ماهه تمدید خواهد ش��د گزینه 
دیگری نیز که مطرح اس��ت آن اس��ت 
ک��ه طرفی��ن چند روز و یا ش��اید چند 
هفته مذاک��رات را ادامه دهند تا توافق 

حاصل شود.
 براس��اس گزارش  ه��ا و اظه��ارات 
دیپلمات های ارشد دو طرف هنوز هیچ 
پیش��رفتی در اختالفات اساسی حاصل 
نش��ده اس��ت و حض��ور وزرای خارجه 
آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در وین 
ب��ه منظور خروج مذاکرات از بن بس��ت 

صورت گرفته است. 
طی روزهای گذشته دیپلمات های 
غرب��ی و رس��انه های بین المللی در یک 
راهب��رد مش��ترک بر این نکت��ه تاکید 
می کنند که ایران انعطافی نش��ان نداده 
و علت عدم پیشرفت مذاکرات نیز اصرار 
ایران بر مواضع و خطوط قرمز هسته ای  
خود اس��ت لذا به نظر می رس��د یکی از 
دالیل اصلی حض��ور چهار وزیر خارجه 
غربی در وین اعمال فشار به تیم مذاکره 
کننده کش��ورمان برای عقب نشینی از 
خطوط قرمز هسته ای و از جمله ظرفیت 

غنی سازی است. 
بر این اس��اس لس آنجل��س تایمز 
دی��روز و همزمان ب��ا ورود کری به وین  
از قول مقامات آمریکایی هشدار داد که 
اگر مذاکره کنن��دگان ایران ظرف چند 
روز آین��ده، امتیازات مهم��ی را واگذار 
نکنند، آنها نیز به دنبال تمدید مذاکرات 
برای یک دوره دیگر نمی روند.یک مقام 
آمریکایی حاضر در مذاکرات نیز به این 
روزنام��ه گفت ایران همچن��ان مواضع 
»نامناسب و ناکارآمد« خود درباره آینده 
برنامه هسته ای خود را حفظ کرده است.
 لس آنجلس تایمز نوش��ت مقامات 
آمریکای��ی اع��الم کردند ک��ه طرفین 
مذاک��رات همچن��ان اختالفات عمیقی 
در خصوص موضوع اصلی مذاکرات که 
ظرفیت غنی سازی اورانیوم ایران است، 
دارند.یکی از مقام��ات آمریکایی نیز به 
خبرن��گاران گفت، گرچ��ه دو طرف در 
مذاکرات به پیشرفت هایی رسیده اند اما 
در زمینه موضوع��ات کلیدی، ایران در 

موضع نامناسب و ناکارآمد خود تغییراتی 
ایجاد نکرده است.

این مقام آمریکایی گفت:  فقط کافی 
اس��ت که به اظهارنظراتی که این هفته 
برخی مقامات ایرانی مطرح کردند، گوش 
دهید تا ببینید که تا چه اندازه در برخی 

موضوعات اختالف وجود دارد.
روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز«،  
نی��ز  از ق��ول مق��ام ارش��د آمریکایی 
هش��دار داد که در ص��ورت عدم تعدیل 
مواضع  ممکن اس��ت ایران مجبور شود 
برای دس��تکم ی��ک دهه یا بیش��تر، با 
محدودیت هایی ب��ر توانایی برای تولید 

سوخت هسته ای به سر برد.
 بر اس��اس گزارش نیویورک تایمز 
مقام��ات اروپایی نیز بدون ارائه هرگونه 
توضی��ح،  تصریح کرده اند که اختالفات 
اساسی در زمینه آینده راکتور پلوتونیوم 
در دس��ت س��اخت در نزدیکی اراک و 
سرنوش��ت تأسیسات غنی س��ازی فردو 
از بین رفته اس��ت اما اختالفات مهمی 
همچنان درباره آینده برنامه هس��ته ای 
ایران وجود دارد. جان کری، وزیر خارجه 
آمری��کا نیز  دیروز  در ی��ک کنفرانس 
خبری، در بدو ورود به  وین به خبرنگاران 
اعالم کرد که هنوز اختالفات چشمگیری 

در مذاکرات ایران و 1+5 وجود دارد.
عراقچی: وزرا برای تصمیمات 

سخت راهی وین شده اند
درحال��ی که ط��رف غرب��ی اصرار 
دارد ک��ه این ایران اس��ت ک��ه با ورود 
وزرای خارجه چهار کش��ور به وین باید 
تصمیمات سختی را اتخاذ کند عراقچی 
دیروز)یک شنبه ( در گفت و گو با العالم 
تاکی��د کرد که این 1+5 اس��ت که باید 
تصمیم س��خت خود را برای رسیدن به 
توافق تا قبل از ضرب االجل 29 تیر اتخاذ 
کند. عراقچی خاطرنشان کرد: در بسیاری 
از این موضوعات نیاز به تصمیم گیریهای 
س��خت سیاسی اس��ت، و امیدواریم که 
وزرایی که تشریف می آورند آمادگی این 
تصمیم گیری  ها را داش��ته باشند. بعد از 
آن است که ما به مذاکرات ادامه خواهیم 
داد ولی اگر این راهگشایی صورت نگیرد 
و اختالفات ادامه داش��ته باشد، احتمال 
می ده��م که مجبور ش��ویم مذاکرات را 
تمدید کنیم البته اگر امید رس��یدن به 

توافق باشد.
عراقچ��ی در گفت وگ��و  ب��ا واحد 
مرکزی خبر نی��ز  با بیان اینکه مذاکره 
شش جانبه و یا رسمی در وین با حضور 
وزرای خارجه انجام نخواهد شد، گفت: 
با حضور آنان دیدار ها و مذاکرات دوجانبه 
برگزار خواهد ش��د و تصور ما این است 
که این دیدار ها در سطح وزرای خارجه 

بتواند راهگشای مشکالت موجود باشد 
و امیدواریم که در هر کدام از موضوعات 
راهی را برای رسیدن به توافق باز کند.

وی گفت: اگر با حضور وزرا این اتفاق 
بیفتد، دوباره از روز دوشنبه دو طرف به 
جلسات فشرده خود در سطح سیاسی باز 
خواهند گشت تا این توافقات در سطح 

باال در قالب متن توافق نگارش شود.
عراقچ��ی با بی��ان اینک��ه از تعداد 
پرانتز ها در متن خیلی کاسته شده افزود: 
با شرایطی که پیش بینی می شود احتمال 
دارد مذاکرات چند روز و یا چند هفته ای 
تمدید ش��ود به دلیل آنکه مذاکرات به 
س��رانجام برس��د ولی هم اکنون در این 

باره نمی توان تصمیم گرفت.
عراقچی با تاکید بر اینکه مذاکرات 
به مرحله ای رس��یده است که به حضور 
وزرای خارج��ه نیاز اس��ت، گفت: بیش 
از ای��ن دیگر نمی توان کار را در س��طح 
معاونان، مدیران و کارشناس��ان ش��ش 
کش��ور در مذاک��رات پیش ب��رد و باید 
تصمیمات��ی در س��طح باالت��ری اتخاذ 
می ش��د، بنابراین امید ما این است که 
حض��ور وزرا مشکل گش��ایی ش��ود و ما 
بتوانی��م بعد از بازگش��ت وزرا مذاکرات 
را دوب��اره در مس��یر بهت��ر ادامه دهیم 
تا به س��رانجام برس��د. عضو ارشد تیم 
مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: 
تقریب��اً در همه موضوعات مهم اختالف 
وجود دارد و نتوانستیم در هیچ موضوعی 
اخت��الف را کم کنیم؛ البته در بعضی از 
مسائل اختالفات کمتر شده و در بعضی 
از مس��ائل راه حل هایی ارائه شده است، 
و گزینه های مختلفی پیش��نهاد شده و 

در خصوص این گزینه  ها کار می کنیم.
 ظرفیت غنی سازی 

سخت ترین بخش مذاکرات
عض��و ارش��د تی��م مذاکره کنن��ده 
هسته ای کشورمان گفت: این که چگونه 
و ب��ا چ��ه ترتیبات��ی می توانیم ظرفیت 
غنی س��ازی خودمان را افزایش دهیم تا 
به سطح نیازهای واقعی برسیم، مسائلی 
اس��ت که اکنون در حال مذاکره درباره 
آن هس��تیم؛ و این یکی از سخت ترین 
قس��مت های مذاکره است و با توجه به 
حساسیت موضوع غنی سازی و ظرفیت 
و حجم آن، هنوز نتوانسته ایم به توافقی 
برس��یم، ولی به تالش خودم��ان ادامه 
می دهیم و ناامید نیس��تیم ولی بیش از 

اندازه هم خوش بین نیستیم.
عراقچی در خصوص اختالف درباره 
تعداد س��انتریفیوژ بی��ن طرفین، اظهار 
داشت: این عدد ها ما را دچار سوء تفاهم 
نکند؛ ما به غیر از عدد در خصوص زمان 
هم صحبت می کنیم؛ لذا اینکه چه میزان 

غنی س��ازی در چه مقدار زمان صورت 
بگیرد، موضوع مذاکره است.

 عض��و ارش��د تی��م مذاکره کننده 
هس��ته ای کش��ورمان تأکید کرد: دوره 
زمان��ی یکی از موضوعات مورد اختالف 
ما اس��ت، که خیلی طبیعی اس��ت که 
در خص��وص محدودیت هایی که اعمال 
خواهد شد، طرف های مقابل ما طرفدار 
فواص��ل طوالنی تری هس��تند؛ ولی ما 
فاصله های معقول تری را پیشنهاد کردیم 
و در این خصوص بحث های ما ادامه دارد.

نقاط توافق در وین
عراقچی درباره نقاط مورد توافق در 
وی��ن گفت: ما توافق داریم که به توافق 
برسیم؛ توافق داریم که غنی سازی ایران 
ادامه پیدا می کند؛ توافق داریم که همه 
تحریم  ه��ا باید رفع بش��ود، تحریم های 
مرتب��ط با هس��ته ای؛ تواف��ق داریم که 
اراک ب��ه کار خودش ادامه می دهد ولی 
با تغییراتی که باعث رفع نگرانی  ها بشود؛ 
توافق داریم که فردو به کار خودش ادامه 
خواه��د داد ولی ب��ا تغییراتی که باعث 
کاهش نگرانی  ها بشود؛ توافق داریم که 
همکاری های صلح آمیز هسته ای با ایران 
آغاز خواهد شد؛ و توافق داریم که در اثر 
رسیدن به یک توافق فضای جدیدی از 

روابط بین طرفین شروع شود. 
محم��د جواد ظری��ف وزیر خارجه 
ایران نیز  در توئیتر خود تصریح کرد که 
ما می توانیم اینبار تا یکشنبه آینده تاریخ 
ساز شویم. اعتماد یک خیابان دو طرفه 
اس��ت. برای رس��یدن به توافق، نگرانی 
تمامی طرفین باید در نظر گرفته شود.

وی افزود: ما وارد بازی مقصرسازی 
نخواهیم ش��د. این س��بک و شیوه من 
نیس��ت. م��ن در تالش خالصان��ه برای 
رسیدن به توافق شرکت می کنم و ما هم 

خواهان رفتاری مشابه هستیم.
 ظری��ف در مصاحب��ه ب��ا ش��بکه 
آمریکایی »ان بی س��ی« نیز  تاکید کرد 
ک��ه ایران از همس��ایگان خ��ود قویتر، 
پیش��رفته تر و موفق تر است و نیازی به 

سالح هسته ای ندارد.
ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه 
نیز تاکید کرد که مسکو سعی دارد تا به 
توافقنامه جامعی با ایران دس��ت یافته 
شود که استاندارد جدیدی برای کنترل 
فعالی��ت هس��ته ای این کش��ور بوجود 
نیاورده باش��د. این کنترل فقط باید در 
چارچوب فعالیت آژانس بین المللی انرژی 
اتمی صورت بگیرد. توافقات نهایی باید 
متوازن باش��د و روس��یه نیز تنها بر این 
مس��ئله اصرار دارد دنبال کردن منافع 
مل��ی، به گونه ای اس��ت که مانعی برای 

رسیدن به توافقات ایجاد نکند.

اندیشکده مرکز بلفر ضمن 
رد پنج خطای شایع در جبهه 
غرب در مورد موضوع هسته ای 
ای�ران، تاکید می کند که رهبر 
ایران و فتوای هسته ای ایشان، 
عام�ل و ن�ه مان�ع موفقی�ت 

مذاکرات هسته ای است.
کارش��ناس رواب��ط بین الملل 
در این اندیش��کده معتقد اس��ت 
ک��ه غربی ها به نادرس��ت رهبری 
ایران را مانعی بر سر راه مذاکرات 
هس��ته ای می دانن��د در حالی که 
واقعیت خالف ای��ن تصور بوده و 
رهبری ایران خواهان حل و فصل 
دیپلماتی��ک موضوع هس��ته ای و 
البت��ه موافق با مناف��ع جمهوری 

اسالمی ایران است.
تحلیلگر اندیشکده مرکز بلفر 
در ادامه می نویسد: تصویر عمومی 
در غرب این اس��ت ک��ه رهبری 
ای��ران، یکی از تندروها اس��ت و 
مانعی بر سر راه عقد قرارداد نهایی 
خواهد ب��ود. اما این ادعا و تصویر 
نادرس��ت و خالف واقعیت است. 
از بس��یاری از جهات، رهبر ایران 
بسیار میانه رو و در مباحث داخلی 
مربوط به موضوع هسته ای کامال 
معتقد به رویکرد چند قطبی است. 
وی مکررا اعالن کرده است که از 
تیم مذاکرات هس��ته ای حمایت 
هم��ه جانبه می کن��د و همزمان 
خاطرنش��ان ساخته است که این 
افراد نباید انتظار چندانی از طرف 

مقابل داش��ته باش��ند [چه آنکه 
ط��رف غربی خلف وعده بس��یار 
ک��رده اس��ت]. که ای��ن البته به 
دلیل بی اعتمادی عمیقی اس��ت 
که می��ان ایران و آمریکا ش��کل 
گرفت��ه اس��ت. همی��ن موضع از 
طرف تندروهای آمریکایی در مورد 
راه ح��ل دیپلماتیک برای موضوع 
هسته ای ایران، اتخاذ شده است. 
رهبری ایران با درخواست از همه 
مقامات کش��وری برای همراهی 
رئیس جمه��ور حس��ن روحانی و 
جواد ظریف وزیر امور خارجه، راه 
را برای تیم ظریف هموار می کند 
ت��ا به نحو موث��ری در جهت عقد 
قرارداد و بر داشته شدن تحریم ها 
و ممانع��ت از شکس��ت و ناکامی 

قدم بردارند.
به گزارش تس��نیم اندیشکده 
مرکز بلفر، در تحلیل پنج »خطای 
ش��ایع جبهه غ��رب در مذاکره با 
ای��ران نوش��ت: ادعای غ��رب در 
خص��وص ممانعت رهب��ر ایران از 
انعقاد توافقنامه مطلوب، ناکارآمدی 
فتوا علیه تس��لیحات هس��ته ای، 
به چالش کش��اندن جهان توسط 
ای��ران در موضوع هس��ته ای، نیاز 
نداشتن ایران به انرژي هسته ای با 
وجود ذخایر نفت و گاز این کشور 
و تهدید منطقه ای��ران در صورت 
دستیابی به انرژی هسته ای، پنج 
خطای شایع جبهه غرب در تحلیل 

موضوع هسته ای ایران است.

اندیشکده مرکز بلفر:

آیت اهلل خامنه ای و فتوای هسته ای 
عامل موفقیت مذاکرات است

تسلیت به همکار
بانهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان آقای عباس عباسیان در غم از 
دس��ت دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان 

و دیگر خانواده های عزادار برای آن مرحومه رحمت الهی خواستاریم.


