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اینکه مقامات ارشد کشور در فکر مشکالت  و دغدغه های مردم باشند 
و از بابت رنج و س�ختی مردم مکدر ش�وند، خوب و پس�ندیده و نشان از 
توجه به وضع معیشت مردم است. اما ماندن در حرف و رها کردن موضوع 
و پاس کاری موضوع بین افراد و ش�وراهای مختلف نه مطلوب اس�ت و نه 

مورد انتظار.
 سخنان وزیر صنعت و معدن در دفاع از قیمت گذاری اخیر خودروها 
و منتفی شدن تکدر رئیس جمهور، یادآور خاطره پس گرفتن عذرخواهی 

رئیس جمهور در ماجرای سبد کاال توسط معاون ایشان است!
چند روز قبل و در حالی که مردم به معنای واقعی از اعالم قیمت جدید 
خودروها مکدر بودند، و حتی خود اعضای ش�ورای رقابت از لزوم تجدید 
نظر در این باره سخن می گفتند و سخنگوی دولت هم مراتب تکدر رئیس 
جمهور را اعالم کرده بود وزیر صنعت در دفاع از قیمت های اعالمی، آن را 
منطقی و معقول دانست و حتی با حذف برخی عوامل دخیل در قیمت گذاری 
رشد قیمت خودرو را منتفی دانست! اما وی در پاسخ به این سؤال که »آیا 
رئیس جمهور که از این قیمت ها مکدر ش�ده اس�ت، این علل و عوامل را 
نمی دانسته؟« پاسخ عجیبی داد که ابهامات فراوانی را برمی انگیزد. پاسخ 
چنین بود. »به آقای روحانی گزارش هایی اعالم ش�ده بود که حتی تا 30 
درصد قیمت ها اضافه ش�ده اس�ت. این اطالعات از طریق بعضی رسانه ها 
منتقل شده و نادرست بود... اطالعات درست را خدمتشان فرستادیم« این 

سخنان از چند وجه قابل تعمق و توجه است:
1- نخس�تین برداشتی که از این س�خنان در ذهن هر مخاطبی نقش 
می بندد این اس�ت که رئیس جمهور شخص بی اطالعی است که براساس 
ش�نیده ها به تحلیل و جمع بندی می رسد و بر همان اساس هم اظهارنظر 
می کند. خبری از تدبیر و کار تخصصی و گروه مشورتی نیست و می شود 
رئیس جمهور را با یک خبر ساختگی، به واکنش وا داشت! آیا این سخنان 
بی احترامی به رئیس جمهور نیست!؟ و آیا رئیس دولت تدبیر و امید واقعًا 

اینگونه است!؟
2- اگر سخنان جناب وزیر را بپذیریم، اکنون باید پرسید این موضوع 
درباره همه اظهارات رئیس جمهور مصداق دارد یا فقط برخی از آنها!؟ مثاًل 
آیا اینکه رئیس جمهور توافقنامه ژنو را به معنی شکستن کمر ابرقدرتها 
دانس�ت، بدلیل اطالعات غلط و نادرس�تی که به ایشان داده شده نبود؟ 
اینکه رئیس جمهور با عصبانیت منتقدان دولت را بی س�واد نامید، بدلیل 
ارائه اطالعات غلط به ایش�ان نبوده است!؟ اینکه رئیس جمهور، از کاهش 
قیمت مواد خوراکی و رسیدن تورم به 14/5 درصد سخن گفته است، ناشی 
از اطالعات غلط و غیرواقعی نبوده؟ طبیعی است که رئیس جمهور شخصا 
خرید نمی کند و از قیمت ها خبر ندارد و البد برخی افراد اطالعات مربوطه 
را به ایش�ان می دهند و چه بسا که این اطالعات غلط باشد! می بینیم که 
اگر قرار باشد به سخن وزیر محترم اعتنا کنیم، ناچاریم که دیگر به سخنان 
رئیس جمهور اعتماد نکنیم و همه آنها را با دیده شک و تردید دنبال کنیم. 
چرا که در نتیجه این سخنان این شائبه مطرح می شود که رئیس جمهور 
توسط عده ای خاص کانالیزه شده و اخبار و اطالعات آنگونه که آن اطرافیان 

می خواهند به ایشان می رسد. آیا مراد وزیر همین نیست؟
3- ماجرا وقتی جالب تر می شود که جناب وزیر، رسانه ها را منشأ این 

اطالعات غلط می داند و آنها را سبب تکدر بی مورد رئیس جمهور!
اما این سخن هم ناصواب و ناروا است چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ 
مضمون. چرا که از یک س�و وظیفه رس�انه ها، اطالع رسانی به مردم است 
صرفنظر از خوش�ایند یا ناخشنودی جناب وزیر و از دیگر سو ثابت شده 
که رسانه های حامی دولت، حمایت از دولت را در پوشاندن حقایق و بازگو 
نکردن آنها می دانند و ورود کیهان هم که اساساً به نهاد ریاست جمهوری 
ممنوع است! و طبیعتاً رسانه های حامی دولت اسباب تکدر رئیس جمهور 
را فراهم نمی آورند. پس چه کس�ی اس�ت که اطالعات نادرست به رئیس 

جمهور می دهد؟
به نظر می رسد برخالف اظهارات جناب وزیر، این رسانه ها نیستند که 
اخب�ار غلط به رئیس دولت می دهند بلکه عده ای که رئیس جمهور را پلی 
برای رسیدن به آمال و آرزوهای خود می دانند و اتفاقا کارنامه روشنی هم به 
لحاظ سیاسی و اقتصادی ندارند، سعی در قبضه کردن دولت در عرصه های 
مختلف و از جمله در امور اقتصادی دارند و راهکار رسیدن به این آرزو را 
دادن اطالعات غلط یا محدود به رئیس جمهور می دانند. موضوعی که کیهان 

بارها مشفقانه گوشزد کرده و گوش شنوایی نشنیده است.
4- اما واقعیت ماجرا چیس�ت و چرا باید کار قیمت گذاری خودرو که 
تأثیر مستقیم بر وضع اقتصادی مردم دارد- به این سخنان بی پایه کشیده 
شود و برای توجیه این قیمت های عجیب، حتی حرمت رئیس جمهور هم 
وجه المصالحه قرار گیرد؟ آیا می توانیم قبول کنیم شورای رقابت در کسوتی 
به ظاهر غیر دولتی تصمیمی بگیرد که هم رئیس جمهور مکدر شود، هم 
نمایندگان مجلس، هم مردم و حتی خود اعضاء ش�ورای رقابت هم به آن 
معترض باش�ند؟ و بعد از این همه تکدر، ناگهان وزیر دولت از آن حمایت 

کند؟ آن تکدر چیست و آن حمایت چه حکایتی دارد؟
5- حقیقت این است که دولت یازدهم کراراً اعالم کرده که عزمی برای 
تثبیت قیمت ها ندارد، معتقد به ساز و کار بازار است و هیچ برنامه ای برای 
کنترل قیمت ها و مسائلی از این دست ندارد. آخرین بار هم خود جناب وزیر 
صنعت این موضوع را با س�ربلندی اعالم کرده است. از دیگر سو، شورای 
رقابت برخالف همه آنچه گفته می ش�ود، وابستگی تام و تمامی به دولت 
دارد و نمی توان نظر آن شورا را خالف نظر دولت دانست. چرا!؟ چون آن 
شورا 15 عضو دارد که 3 عضو آن ناظر و بدون حق رأی هستند. از 12 عضو 
باقیمانده، 8 عضو با حکم مستقیم رئیس جمهور منصوب می شوند یعنی 
رأی دولت 8 رأی و رأی دیگران 4 رأی است. آیا باز هم باید قبول کنیم که 
این شورا مستقل است!؟ اینکه نحوه قیمت گذاری شورا چه بوده که حتی 
صدای خود اعضا هم درآمده و نرخ تورم چند مرتبه در محاسبه قیمت ها 
لحاظ شده، پیش از این در کیهان تشریح شده و از تکرار آن می گذریم.

6- این سخن که نرخ واقعی تورم را باید از جیب مردم پرسید، حرف 
درستی است. نرخ تورم روی کاغذ و سخنرانی دردی از مردم دوا نمی کند. 
نرخ خودرو هم همان اس�ت که مردم می پردازند و نرخ کاغذی چاره س�از 
نیس�ت. کیفیت خودروهم چنین اس�ت. اگر قرار اس�ت آنگونه که جناب 
وزیر وعده کرده، خودروها از مهرماه امس�ال به اس�تاندارد یورو 4 برسد، 
چرا از امروز پول آن از مردم گرفته ش�ود؟! و اگر مثل چند س�ال گذشته 
ک�ه وعده های مکرر خودروس�ازان داخلی در افزای�ش کیفیت به تأخیر 
افتاد، باز هم ش�اهد تأخیر باش�یم، تکلیف مردم و پول�ی که می پردازند 
چیس�ت؟ اکنون به وضوح ش�اهد پ�اس کاری موضوع قیم�ت خودرو در 
بخش های مختلف دولت هس�تیم. رئیس جمهور مکدر اس�ت. سخنگوی 
دولت می گوید »رس�ماً به عنوان سخنگوی دولت اعالم می کنم که دولت 
با افزایش قیمت خودروها موافق نیست و حتی تخصیص ارز مبادله ای در 
راستای این خواست دولت است که صنعت خودرو بتواند محصوالت خود 
را عرضه کند. دولت با افزایش قیمت خودرو با هرگونه افزایش قیمتی به 
شدت مخالف است و اقدام نخواهد کرد« وزیر صنعت هم از قیمت ها تمام 
قد دفاع کرده و بخشی از نرخ جدید را به گردن مجلس بخاطر نرخ جدید 
مالیات بر ارزش افزوده می اندازد برخی را هم به گردن قوه قضائیه بخاطر 
نرخ جدید دیه! و این وس�ط مردم هس�تند که باید خودروی بی کیفیت را 

به قیمت گزاف بخرند!
7- اما در این هیاهو و پاس کاری و تکدر و رفع تکدر، بنظر می رس�د 
خبرهای دیگری هم باشد. در فروردین امسال وقتی خبر افزایش سه ونیم 
برابری واردات خودرو منتش�ر ش�د، مردم و رسانه ها نسبت به ادامه این 
روند هشدار دادند و آن را خالف سیاست های اقتصاد مقاومتی دانستند. 
روندی که براساس پیش بینی کارشناسان به واردات حداقل یک میلیارد 
دالر خودرو در سال 93 منتهی می گردید! اندکی بعد برخی منابع خبری 
اع�الم کردند ک�ه یکی از وزرای اقتصادی دولت ط�ی نامه ای به بهانه باال 
بردن کیفیت حمل و نقل و کاهش مصرف س�وخت در کشور، درخواست 
کرده دولت مجوز ورود ساالنه 20 هزار خودروی سواری و 8 هزار ون را با 

استفاده از معافیت گمرکی و سایر عوارض صادر کند!
این تقاضا با مخالفت مواجه شده اما استمرار کیفیت پایین خودروهای 
داخل�ی و افزایش قیمت آن ها و مقایس�ه یک خودروی داخلی و مش�ابه 
خارج�ی آن به لحاظ قیمت، این ابه�ام را در ذهن ایجاد می کند که نکند 
عده ای با کنترل کیفیت پایین خودروها و عدم کنترل قیمت ها، س�ودای 
واردات خ�ودروی خارج�ی را به بهانه ایجاد رقابت و بهبود ناوگان حمل و 

نقل و خالصه احترام به ذائقه مشتری دارند!؟
اکنون نگاهی دوباره به ابتدای این نوشتار بیفکنیم. وزیر صنعت، رئیس 
جمهور را از حقیقت ماجرا بی اطالع دانس�ته و رس�انه ها را عامل رسیدن 
اطالعات غلط به ایش�ان و تکدر خاطرش می داند. او معقتد است مشکل 
مردم گرانی غیر منطقی است و مردم با گرانی منطقی مشکلی ندارند! لذا 
سعی در توجیه منطقی گرانی ها می کند! اما فراموش نکنیم که اعتماد مردم، 
مهمترین عنصر برای همکاری با دولت است و اگر قرار باشد رئیس جمهور 
در موضوع قیمت گذاری ها توسط وزیر صنعت بی اطالع معرفی شود، فردا 

به چه کسی می توان اعتماد کرد!؟ 

قاطعیتچهکسیاطالعاتغلطمیدهد؟!

حسینشمسیان

* حضرت امام خمینی )ره( واقعاً بهترین تعبیر »غده سرطانی« را در مورد 
اسرائیل به کار بردند و امروز بار دیگر شاهد سر باز کردن زخم جهان اسالم 

در غزه، عراق، سوریه، لبنان و... به دست همین صهیونیست ها هستیم.
0913---4495

* فرانس��ه خود را مهد آزادی و حقوق بش��ر می داند ولی از تروریست های 
بین المللی چون منافقین و رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی حمایت 
می کن��د و برای مردمی که به دفاع از مظلومی��ن غزه خواهان راهپیمایی 
و حمایتن��د حبس و جریمه قرار می دهد. واقعاً با چه بی ش��رم هایی طرف 

مذاکره شده ایم!
علیمردانی
* این رمضان س��خت ترین رمضانی اس��ت که بر مسلمانان می گذرد. شهر 
قدس در اسارت به سر می برد، غزه شب و روز بمباران می شود، اما بسیاری 
در خواب عمیق فرو رفته اند. بنده جانباز 50 درصد هستم به همراه دیگر 

برادران آزاده برای نجات کودکان غزه حاضریم بقیه جانمان را فدا کنیم.
0912---7230
* مس��ئولین وزارت بهداشت از ارزان شدن دارو و درمان سخن می گویند 
به عرض آنها می رس��انیم  دارویی که سال گذشته برای خانمم می خریدم 

22 هزار تومان ولی امسال همان دارو به 60 هزار تومان رسیده است؟
0936---2772
* از دس��تگاه قضا انتظار می رود با اش��د مجازات با اراذل و اوباشی که در 
معابر و خیابان ها به ویژه در محله های مولوی، میدان ش��وش، دروازه غار و 

اتابک موجب سلب آسایش خانواده ها شده اند، برخورد نماید.
قاسمی- تهران
* در حالی که معضل بیکاری در دامغان  حاد اس��ت، وزارت نیرو دس��تور 
انتقال پس��ت 230 کیلووات شهید شامانی را از این شهرستان صادر کرده 
است. خروج این پست برق، برای واحدهای صنعتی آسیب زا بوده و بیکاری 
را تشدید خواهد کرد. یک هفته است مردم با حضور 24 ساعته خود مانع 
انتقال این پس��ت ش��ده اند. به راستی اگر این تصمیم کارشناسی و قانونی 

است، چرا می خواستند آن را شبانه و مخفیانه اجرا کنند؟!
جمعی از اهالی شهرستان شهیدپرور دامغان
* جزء هیئت اجرایی انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 92 در شهرستان 
اصفهان بوده ام. بنویسید با گذشت یک سال هنوز حق الزحمه ما را پرداخت 

نکرده اند. به کجا باید شکایت بکنیم؟
0938---0859
* در مس��یر بزرگراه حکیم از غرب به ش��رق هیچ فک��ری برای جابجایی 
مسافرین با وسایل نقلیه عمومی نشده است. در صورتی که اگر این خدمات 
داده شود از حجم سنگین ترافیک این بزرگراه در حد قابل توجهی کاسته 

خواهد شد.
0912---6236
* از وزیر محترم بهداش��ت درخواست می ش��ود به پزشکان خانواده اجازه 
دهند از ساعت 4 بعدازظهر به بعد که در اختیار خودشان هستند بتوانند 

مطب خصوصی بزنند.
یک پزشک از گیالن
* باند تندرو خیابان شهید غیوری )جاده سوم شهر ری( حد فاصل چهار 
راه خط آهن به هنگام، عصر توقفگاه ماشین های سنگین می شود. متأسفانه 
از برخورد قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی خبری نیست و مردم بابت این 

مزاحمت همه روزه اذیت می شوند.
0912---2759
* آیا سزاوار است حق بیمه شخص ثالث خودرو آردی مدل 81 که قیمت 
آن کمتر از 5 میلیون تومان است به اندازه حق بیمه یک خودرو 20میلیون 

تومانی باشد. 
0915---3419
* دول��ت اگر دالل بازی را از بازار مس��کن و خ��ودرو حذف کند می تواند 
تورم را مهار کند ولی اگر چشم به مالیات این قشر بدوزد مهار تورم حرف 

بی ربطی بیش نیست.
0911---8495
* چ��ه ایرادی دارد که وقتی پرداخت حقوق مس��تمری بگیران س��ازمان 
تأمین اجتماعی با روز تعطیل عمومی همزمان می شود روز قبل واریز شود؟
0919---8516

پاسخ مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه 7 روزنامه کیهان مورخ 93/4/2 به اطالع 
می رساند: عملیات اجرای حفاظ میانی در قسمتهایی از محور هراز )از جمله 
مبارک آباد تا امامزاده هاش��م( که تعریض ش��ده و چهار خطه می باشد هم 
اکنون توسط پیمانکاران مربوطه در حال اجرا می باشد. علیهذا در خصوص 
قسمتهایی که هنوز تعریض نگردیده است و مسیر بصورت دو خطه )رفت 
و برگشت( می باشد نیز پس از تکمیل طرح و تعریض جداسازی مسیر رفت 

و برگشت انجام خواهد شد.«
پاسخ روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان تهران

در پاس��خ به مطلب من��درج در روزنامه در تاری��خ 93/4/23 در خصوص 
قطع مکرر آب در ش��هر پاکدش��ت الزم می داند به آگاهی برساند، با توجه 
به فرا رس��یدن فصل تابس��تان و افزایش دمای هوا، مصرف مشترکان آب 
شهر پاکدشت تا حد زیادی افزایش یافت و همین مسئله سبب افت فشار 

شبکه آبرسانی شد.
الزم به توضیح اس��ت با توجه به تالش ش��بانه روزی کارکنان شرکت آب 
و فاضالب جنوب ش��رقی اس��تان تهران در شهر پاکدشت و اقدامات انجام 
شده، مشکل مورد اشاره برطرف شد و در حال حاضر آبرسانی به شهروندان 

پاکدشت به صورت مطلوب انجام می شود.«
پاسخ روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان تهران

در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه کیهان به تاریخ 93/4/17 در خصوص 
پس زدگی فاضالب در محله خاک سفید الزم می داند به آگاهی برساند، در 
بارندگی های فصل بهار یک مورد پس زدگی فاضالب در خیابان هادی رخ 
داده که پس از بررسی های انجام شده مشخص شد قصوری از سوی پیمانکار 
شرکت فاضالب تهران نبوده است بلکه این گرفتگی بر اثر بی توجهی برخی 
اهالی و تخلیه نخاله های ساختمانی و آشغال درون منهول فاضالب پیش 
آمده و همین امر باعث ایجاد خسارت به چند منزل مسکونی شده است.«

پاسخ روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان تهران
در پاس��خ به مطلب مندرج در کیهان تاریخ 93/3/31 در خصوص کیفیت 
آب محدوده نازی آباد الزم می داند به آگاهی برساند، نتایج آزمون های کنترل 
کیفیت آب )کلرسنجی، میکروبی، فیزیکی- شیمیایی، فلزات سنگین و...( 
حاکی از آنست که کیفیت آب آشامیدنی در محدوده یاد شده در حد مجاز 
استاندارد ملی ایران و استانداردهای سازمان بهداشت جهانی )Who( است.
الزم به توضیح اس��ت که براس��اس رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی، 
محتوی امالح آب به ویژه کلسیم و منیزیم، نقش محافظتی بر دستگاه قلب و 
عروق دارند و آشامیدن آب فاقد امالح و یا آب محتوی امالح کم، مخاطرات 
بهداشتی را برای افراد در پی دارد. بنابراین ضروری است میزان امالح آب و 
به تبع آن سختی آب آشامیدنی در حد مطلوب و مجاز استانداردها وجود 

داشته باشد و افراد از نوشیدن آب فاقد امالح خودداری فرمایند.«
پاسخ روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی

در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 93/3/31 مبنی بر تعیین قیمت نهایی 
واحدهای مسکن مهر فاز 9 شهر جدید پردیس به اطالع می رساند: »پیرو 
دستو ر العمل شماره 3 ابالغی از سوی وزارت راه و شهرسازی در دی ماه سال 
1392، میزان پرداخت متقاضیان در اواخر سال گذشته در زمان مدیرعامل 
وقت این ش��رکت محاس��به و به متقاضیان ابالغ گردید، لذا این شرکت به 
کلیه متقاضیان مسکن مهر پردیس به خصوص متقاضیان فاز 3 و 9 قدیم 
اعالم می دارد، تا هر چه سریع تر نسبت به تکمیل سهم آورده نقدی خود 
اقدام نمایند تا شاهد تسریع در اتمام ساخت و تحویل واحدها به متقاضیان 

محترم در کوتاه ترین زمان ممکن باشیم.«

به نام جهاد دانشگاهی
به کام مزدوران آمریکا

خبرگزاری ایسنا برای چندمین بار طی هفته های اخیر عناصر گروهکی را 
تحویل گرفت و این بار به مصاحبه با رئیس گروهک نهضت آزادی پرداخت.

ابراهیم یزدی در حالی که گروهک متبوع وی ریش��ه بس��یاری از تحرکات 
رادیکال و ساختارشکنانه در طول 3 دهه اخیر و در خدمت  آمریکا بود، فصل 

مشبعی علیه افراط و تندروی اظهار نظر کرد.
خوش خدمت��ی برخ��ی عناص��ر نفوذی در خبرگزاری ایس��نا نس��بت به 
گروهک های ورشکس��ته در حالی اس��ت که این خبرگزاری شبه دانش��جویی 
و وابس��ته به جهاد دانش��گاهی، تصویر حضرت امام خمینی )ره( را بر پیشانی 
صفحه اول خود دارد و مدعی همراهی با خط امام است. حضرت امام خمینی 
بهمن ماه سال 1366 و در پاسخ به نامه استفسار وزیر کشور وقت- علی اکبر 
محتشمی پور- درباره نهضت آزادی تصریح کرده بودند »در موضوع نهضت به 
اصطالح آزادی مسائل فراوانی است که بررسی آن محتاج به وقت زیاد است. 
آنچه باید اجماالً گفت آن اس��ت که پرونده این نهضت و همین طور عملکرد 
آن در دولت موقت اول انقالب ش��هادت می دهد که نهضت به اصطالح آزادی 
طرفدار جدی وابس��تگی کش��ور ایران به آمریکا اس��ت، و در این باره از هیچ 
کوشش��ی فروگذار نکرده اس��ت و حمل به صحت اگر داش��ته باشد، آن است 
که ش��اید آمریکای جهانخوار را که هر چه بدبختی ملت مظلوم ایران و س��ایر 
ملت های تحت س��لطه او دارند از س��تمکاری اوس��ت، بهتر از شوروی ملحد 
می دانند و این از اشتباهات آنها است. در هر صورت، به حسب این پرونده های 
قطور و نیز مالقات های مکرر اعضای نهضت، چه در منازل خودشان، و چه در 
س��فارت آمریکا و به حسب آنچه من مش��اهده کردم از انحرافات آنها، که اگر 
خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند 
ملت های مظلوم به ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مستشاران 
او دست و پا می زدند و اسالم عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می خورد که 
قرنها سربلند نمی کرد، و به حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطالح آزادی 
صالحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون گذاری یا قضایی را ندارند؛ و 
ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اس��الم هستند و با این حربه جوانان عزیز 
م��ا را منح��رف خواهند کرد و نیز با دخالت بی مورد در تفس��یر قرآن کریم و 
احادیث ش��ریفه و تاویل های جاهالنه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، 
از ضرر گروهک های دیگر، حتی منافقین )این فرزندان عزیز مهندس بازرگان( 
بیشتر و باالتر است[...] نتیجه آنکه نهضت به اصطالح آزدی و افراد آن چون 
موجب گمراهی بس��یاری از کس��انی  که بی اطالع از مقاصد شوم آنان هستند 
می گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه ش��ود، و نباید رس��میت داشته باشند.« 

)جلد 21 صحیفه امام- صفحات 481-2(
عارف: آیا اصالح طلبان می خواهند

دوباره وعده های بی ربط به مردم بدهند؟
محمدرضا عارف گفت انتخاب احمدی نژاد نتیجه عملکرد اصالح طلبان بود 
اما او نتوانس��ته این موضوع را در جبهه اصالحات جا بیندازد. عارف همچنین 

می گوید نباید در انتخابات 94 وعده های بی ربط به مردم داد.
عارف که چند روز قبل از انتخابات ریاس��ت جمهوری 92 با دلخوری و به 
خاطر فشار اصالح طلبان کنار کشید، در دیدار با شاخه جوانان بنیاد امید ایرانیان 
گفت: ما هنوز در جبهه اصالحات نتوانس��ته ایم این را جا بیندازیم که انتخاب 

احمدی نژاد نتیجه عملکرد اصالح طلبان بود.
وی گف��ت آیا م��ا می خواهیم جوانان را که در انتخاب��ات به میدان آمدند، 
رها کنیم و دوباره مثال اس��فند 94 وعده های بی ربط دهیم و آنها را به صحنه 
بکشانیم؟ این یعنی این که ما هر دو سال یک بار از آنها بخواهیم که در یک بازه 

زمانی دو- سه ماهه با ما باشند و بعد آنها و خواسته هایشان را نادیده بگیریم.
عارف در پاسخ به این پرسش که چرا پیشنهاد قبول پست در دولت آقای 

روحانی را نپذیرفتید؟ به شوخی گفت: ان شاءاهلل در دولت دوم ایشان.
اصالح طلبان با بیان این که عارف بیش از 8 درصد رای در نظرس��نجی ها 
ندارد، از وی خواسته بودند که به نفع روحانی انصراف دهد اما عارف ضمن اعالم 
انصراف، حاضر به حمایت رس��می از روحانی نش��د، وی اکنون درباره انتخابات 
مجلس می گوید: شورای جوانان و شاخه جوانان را در بنیاد امید ایرانیان راه اندازی 
کردیم تا جوانان پرش��ور و پرانگیزه بتوانند فعالیت داش��ته باشند. تقریبا محور 
اصلی فعالیت های ما جوانان هستند و هدف اصلی فعالیت های ما هم این قشر 
از جامعه هس��تند. ش��خص خودم نیز تالش خواهم کرد پلی باش��م برای ورود 

جوانان به مجلس.
رئیس بنیاد امید ایرانیان در ادامه درباره فعالیت های سیاس��ی در دانشگاه 
اظهار کرد: حضور جریانات سیاسی در دانشگاه ها سم مهلک است، اگر چه اعتقادم 
بر این اس��ت که دانشگاه که به تعبیر امام کارخانه آدم سازی است، باید زمینه 
رشد و تعالی علمی و همزمان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشجویان را فراهم 
کند، ولی این که جریانات سیاسی خارج از دانشگاه بخواهند در دانشگاه حضور 
داشته باشند و به جریان های دانشجویی خط بدهند، به صالح دانشگاه های ما 

نیست و نتیجه آن حاکمیت فضای امنیتی است.

هالکت 30 صهیونیست متجاوز
هاآرتص: شکست ویتنام را تجربه می کنیم

محافل صهیونیستی معتقدند سرویس های امنیتی این رژیم در برابر رزمندگان 
حماس شکست خورده اند.

پایگاه عکا آن الین به نقل از پایگاه عبری زبان واال  نوشت: بعد از شکست سازمان 
اطالعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی )شاباک( در مقابله و شناسایی قدرت 
موش��کی جنبش حماس در غزه شروع حمله زمینی به نوار غزه شکست دیگری 

را برای این سازمان رقم زده است.
واال افزود: نیروهای شاباک تصور می کردند که جنبش حماس آماده مقابله با 
حمله زمینی ارتش اسرائیل نیست و با طرح مصر برای برقراری آتش بس موافقت 
خواهد کرد. فرماندهان ارتش رژیم اسرائیل به همراه مقامات ارشد تل آویو بدلیل 
ناتوانی در مقابله و شناسایی راهبردهای جنبش حماس برای اداره کردن جنگ 

فعلی دچار سردرگمی شده اند.
واال خاطرنشان کرد: برخالف تصور اسرائیلی ها جنبش حماس توانایی مقاومت 
و همچنین ادامه جنگ طوالنی مدت آن هم با قدرت نظامی باال را دارا است چرا 
که این جنبش انتظار وقوع حمله به نوار غزه را داش��ته و به همین دلیل خود را 

برای رویارویی با اسرائیل آماده کرده است.
به گزارش قدس��نا، واال به نقل از یک نظامی اس��رائیلی نوشت: ارتش عبری 
بعد از یک روز کامل درگیری، شب هولناکی را در مرزهای نوار غزه سپری کرده 
است. مبارزان حماس مثل اشباح هستند گویی ما با اشباح درگیر بودیم، سربازان 
اس��رائیلی نه مبارزان فلس��طینی را می دیدند و نه می دانستند که این گلوله ها و 

موشک ها از کدام سمت به طرف آنها شلیک می شود.
در همین حال کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیس��تی در گزارش��ی با حضور 
کارشناس��ان صهیونیست این س��ؤال را بررسی کرد که حماس این همه موشک 
شلیک شده از غزه را از کجا آورده است. این شبکه گفت: ظاهراً مقامات تل آویو 
روی تش��کی از پر قو و ابریش��م خوابیده بودند و تصور می کردند اختالفات بین 
حماس و دمشق گسترده تر از آن است که سالحی از سوریه برای حماس ارسال 

شود و در توهم مستحکم بودن مرزهای غزه با مصر سیر می کردند.
در همین حال روزنامه صهیونیستی  هاآرتص در گزارشی نوشت: اسرائیل در 

حال تکرار شکست آمریکا در ویتنام است.
حامی شلیف در هاآرتص نوشت: اسرائیل با جنگ در نوار غزه در حال تکرار 
مخمصه آمریکا در ویتنام اس��ت که با شکس��ت تلخی پایان یافت. اکنون حماس 
با پایداری در مقابل نیروی هوایی اس��رائیل، پیروزی روشنی بدست آورده است. 
حماس پس از پایان جنگ می تواند اس��رائیل را به عنوان طرف وحش��ی که فقط 

قتل و ویرانگری می داند معرفی کند.
گیورا گبر از فرماندهان س��ابق ارتش صهیونیستی نیز به کانال 10 تلویزیون 
این رژیم گفت: اس��رائیل در حمالت زمینی شکست خورده و نیروهای ارتش ما 

توانایی از بین بردن حماس را ندارند.
گردان های عز الدین قس��ام در آخرین اطالع رسانی خود اعالم کرد 30 تن از 
نیروهای متجاوز صهیونیستی را در مناطق التفاح، الریان و رفح به هالکت رسانده 
اس��ت. نیروهای صهیونیس��ت در تله های انفجاری یا در کمین نیروهای مقاومت 

به هالکت رسیده اند.
موسویان: پذیرش دوره 20 ساله

 برای توافق نهایی خودکشی است
س��خنگوی اولین تیم مذاکره کننده هسته ای پذیرش پیشنهادهایی از قبیل 

لغو تحریم ها در دوره 20 ساله را خودکشی سیاسی دولت دانست و رد کرد.
سیدحسین موسویان که 10 سال پیش سخنگوی تیم مذاکره کننده به ریاست 
حسن روحانی بود، ضمن مقاله ای در فایننشال تایمز نوشت: پس از توافق هسته ای 
مقدماتی نوامبر گذشته در ژنو،  آمریکا و شرکای مذاکره کننده اش نباید این فرصت 
را برای دس��تیابی به توافق جامع با ایران از دس��ت بدهند. این در حالی است که 
موانع زیادی باقی مانده اند. نخست درخواست از ایران برای متعهد شدن به تعهداتی 
فراتر از پیمان منع اشاعه هسته ای. این تعهدات شامل تعطیلی سایت غنی سازی 
فوردو به عنوان یک پتانسیل برای تولید مواد مورد نیاز در ساخت سالح هسته ای، 
تغییر کاربری راکتور اراک به منظور محدود کردن ظرفیت تولید پلوتونیوم و اعمال 
نظارت های گسترده بر فعالیت های هسته ای ایران ورای توافقنامه های بین المللی 
اس��ت. غرب همچنین به دنبال بازداشتن ایران از تولید سوخت برای راکتورهای 
هس��ته ای، ممنوعیت عملیات تحقیق و توسعه هسته ای و محدود کردن ظرفیت 

موشکی ایران هستند.
موس��ویان می افزاید: غرب اصرار دارد که بخش هایی از توافق هسته ای نهایی 
به مدت 20 سال اجرا شوند که شامل لغو تحریم ها نیز می شود. به بیان دیگر از 
ایران درخواست شده در مقابل تعهد به لغو تحریم ها در دو دهه آینده، امتیازهای 

ویژه ای ارایه کند. این نه تنها واقع بینانه نیس��ت، بلکه در درازمدت نیز به نفع 
گروه 1+5 نخواهد بود.

وی تاکید کرد: دولت ایران با پذیرش این درخواست ها- نخستین آن تعامل 
با آمریکا پس از دهه ها خصومت ورزی- یک خودکش��ی سیاسی انجام می دهد. 
افزون بر این، دوره دو دهه ای برای اجرای توافقنامه نهایی کل ساختار را با خطر 
مواجه می کند و آن را در مقابل لطف و بخش��ش تغییرات سیاس��ی در تهران و 

واشنگتن قرار می دهد.
وی ادامه می دهد: درخواست تعطیلی تاسیسات فوردو تا زمانی که آمریکا و 
اسرائیل بر روی میز بودن تمامی گزینه ها تاکید دارند، غیرواقع بینانه است و فوردو 
تنها تاسیسات هسته ای ایران است که از خطر حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل در 
امان است. چالش برانگیزترین مسئله موافقت با ظرفیت غنی سازی در ایران است 

که با نیازهای عملی ایران برای تولید سوخت راکتورها همخوانی داشته باشد.
محافل آمریکایی طی ماه های اخیر بر دوره 20 ساله توافق برای لغو تحریم ها 
اشاره کردند، حال آن که این وعده نسیه و موهوم در مقابل توقع امتیازات نقد از 
سوی غرب فاقد کمترین ارزش است. اخیراً سناتورهای ارشد آمریکایی خواستار 
آن شدند که توافق نهایی هسته ای با ایران شامل دست کم 20 سال بازرسی از 

تاسیسات هسته ای باشد.
فرمانده مقتدر ایرانی

سامرا را از شر تروریست ها حفظ کرد
یک فرمانده عراقی به آسوش��یتدپرس گفت اگر مشورت های نظامی ایران و 
سرلشکر سلیمانی نبود ما سامرا را در مقابل تروریست های داعش از دست می دادیم.

خبرگزاری آسوش��یتدپرس در گزارشی نوش��ت فرماندهان شبه نظامی و 
مسئوالن دولتی عراق می گویند یک فرمانده مقتدر ایرانی به عنوان تاکتیسین 
اصلی همراه با مشاوران خود، نبرد علیه تروریست ها را هدایت می کند. حضور 
سرلشکر سلیمانی حیرت آور است. استراتژی مشاوران سلیمانی این است که شبه 
نظامیان و نیروهای ارتش عراق، حاشیه وسیع تری از سامرا را در اختیار درآورند 
تا خمپاره ها به حرم نرسد. یک فرمانده عراقی می گوید ما بدون آنها )ایرانیان( 

و شبه نظامیان )نیروهای مردمی( سامرا را از دست داده بودیم.
خبرگزاری آمریکایی اضافه کرد: چند مش��اور متعلق به حزب اهلل لبنان نیز 
ش��به نظامیان عراقی را در جبهه شمال بغداد هدایت می کنند. وهاب الطایی، 
فرمانده ارش��د عس��یب اهل الحق، که یکی از چندین گروه شبه نظامی شیعه 
م��ورد حمایت ایران در عراق اس��ت، می گوید: »ما به این مش��اوران نیاز مبرم 
داریم. آنها در جنگ های چریکی ش��هری مهارت زیادی دارند در حالی که ما 

هیچ تجربه ای در آن نداریم.«
آسوشیتدپرس خاطرنشان کرد: آمریکا گروهی مرکب از 210 سرباز به عراق 
فرستاده است؛ مأموریت اصلی آنان ارزیابی آمادگی نظامیان عراقی در جنگ با 
شورشیان داعش است. پنتاگون این هفته تأیید کرد که گزارش ارزیابی این تیم 
را دریافت کرده، اما برای بررس��ی آن و جمع بندی توصیه ها در مورد چگونگی 
کمک آمریکا به عراق، نیاز به زمان دارد. درخواست های عراق از نیروی هوایی 

آمریکا برای کوبیدن مواضع داعش تاکنون بی پاسخ مانده است.
یک مقام ارش��د نظام��ی عراقی با تأکید بر آن که تی��م آمریکایی ها حتی 
زحمت حضور در میدان جنگ را هم به خود نداده، گفت: »ما تا به حال هیچ 
گونه کمک واقعی از آنها ندیده ایم.« با این وجود شبه نظامیان شیعه که توسط 
ایران سازمان دهی می شوند، توانسته اند از پیشروی داعشی ها جلوگیری کنند.

خبرگزاری آمریکا در ادامه این گزارش می نویسد: نیروی قدس به فرماندهی 
سلیمانی، که بازوی عملیاتی سپاه پاسداران در خارج از کشور است، سال هاست 
که به آموزش ش��به نظامیان ش��یعه در عراق مشغول است. این نیرو همچنین 
مدت هاس��ت که با حزب اهلل لبنان همکاری می کند و نیز به بش��ار اسد، رئیس 

جمهوری سوریه در برابر شورشیان کمک کرده است.
یک مقام دولت عراق درباره نقش ایران گفت: »سلیمانی می خواهد همان 
طور که دمشق را برای اسد نگاه داشت، بغداد و سامرا را هم حفظ کند. او مدام 
بین ایران و عراق در رفت و آمد است و وقتی اینجاست به همه جاسر می زند.«
آسوشیتدپرس همچنین نوش��ت: عالوه بر تیم مشاوران، پهپادهای ایرانی 
نیز تقریباً هر روز پرواز های اکتشافی انجام می دهند. ایران همچنین به خلبانان 
عراقی اجازه داده است که پنج فروند هواپیمای جنگنده سوخو-25 بازمانده از 
دوران ش��وروی را، که پیش از اشغال کویت در 1991 به دستور صدام حسین 
برای احتراز از نابودی به ایران اعزام شده بود، به عراق بازگردانند. این هواپیماها 
به ناوگان حدود شش فروند سوخوی 25 روسی پیوست که المالکی به صورت 
دس��ت دوم از روس��یه خریده تا نیروی هوایی ناتوان عراق را که از دوسس��نا با 

موشک های آمریکایی هلفایر تشکیل شده، تقویت کند.
خبرگزاری آمریکایی در پایان نوشت: فرماندهان شیعی شبه نظامی گفته اند 
سلیمانی عالوه بر این ها، شبه نظامیان، داوطلبان، و نیروهای دولتی را در خطوط 
مقدم جبهه نیز هدایت می کند. تمایل او و مشاورانش به حضور در صحنه نبرد 
به نوعی کیش شخصیت او در میان برخی از شبه نظامیان انجامیده است. یکی 
از فرماندهان ش��به نظامیان مستقر در سامرا گفت: »آنها از فرماندهان نظامی 
عراقی به مراتب شجاع ترند. سلیمانی بهترین فرمانده نظامی در جهان است.«

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

��ْرِن ِفيِه ِمَن  نُ��وِب َو طَهِّ اللَُّهمَّ اْغِس��لِْني ِفي��ِه ِمَن الذُّ

الُْعُيوِب َو اْمَتِحْن َقلِْبي ِفيِه ِبَتْقَوى الُْقلُوِب يَا ُمِقيَل َعَثَاِت 

الُْمْذنِِبنَي

»خدای��ا! در این روز گناهانم را بش��وی و از هر عیبی پاکم 

ک��ن و قلبم را به پرهی��زکاری دل ها بیازم��ای. ای درگذرنده از 

لغزش های گنهکاران!«

بازتاب جهانی تمدید مذاکرات هسته ای

غربیهاطلبکارشدند!
ت  ا ک�ر ا مذ ی�د  تمد
و  ای�ران  بی�ن  هس�ته ای 
بازتاب ه�ای   5+1 گ�روه 
در  گس�ترده ای  بس�یار 
خبرگزاری ه�ای بین المللی 
و  مقام�ات  س�طح  در  و 

دیپلمات های غربی داشت.
»محمد جواد ظریف« وزیر 
امور خارجه ای��ران و »کاترین 
اش��تون« مس��ئول سیاس��ت 
خارجی اتحادی��ه اروپا، بامداد 
ش��نبه پس از 17 روز مذاکره 
س��خت و فش��رده در بیانیه ای 
مش��ترک اع��الم کردن��د که 
ایران  میان  مذاکرات هسته ای 
و کش��ورهای گروه 1+5 برای 

چهار ماه دیگر تمدید شد.
تمدید مذاکرات هس��ته ای 
بازتاب های بس��یار گسترده ای 
در سطح کشورهای عضو گروه 
1+5 و رس��انه های بین المللی 
داشت و کماکان مقامات غربی 
سعی کردند با رجزخوانی توپ 
رس��یدن به توافق نهایی را به 

زمین ایران بیندازند.
 در ادام��ه واکنش ه��ا ب��ه 
تمدی��د مذاک��رات هس��ته ای 
فیلی��پ  هامون��د، وزیر خارجه 
انگلی��س در بیانیه ای که روی 
پایگاه اطالع رس��انی دولت این 
کش��ور قرار گرفته ضمن اشاره 
به پیشرفت های صورت گرفته 
بین ای��ران و گروه 1+5 طی 6 
ماه گذش��ته تصریح کرد رفع 
اختالف های دو طرف به زمان 

بیشتر نیاز داشته است.
وزیر خارجه جدید انگلیس 
در این بیانیه به اختالفات موجود 
درباره رف��ع برخی از نگرانی ها 
ه��م اش��اره کرده و »ان��دازه و 
گستره برنامه غنی سازی ایران« 
را از مهم ترین موضوعات محل 
اختالف دو طرف دانسته است.
هامون��د همچنین ب��ا این 
ادعا ک��ه برای دس��ت یابی به 
این مهم »ای��ران باید رویکرد 
کند«  اتخ��اذ  واقع بینانه ت��ری 

خواس��تار دست یابی به توافقی 
مان��دگار که در آن نگرانی های 
جامع��ه بین المللی رفع ش��ده 

باشد شده است.
اشتاین مایر: این آخرین 

فرصت است
فران��ک والتر اش��تاین مایر، 
وزی��ر خارج��ه آلم��ان نیز در 
واکنش به تمدید مذاکرات گفت 
باقی مانده  فرصت چند ماه��ه 
ت��ا ماه نوامب��ر)آذر ماه(، یعنی 
زمانی که مهلت تمدید ش��ده 
مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 
فرا می رس��د، بهترین و آخرین 
فرصت برای حل مسالمت آمیز 

برنامه هسته ای ایران است.
اش��تاین مایر نیز سعی کرد 
همچ��ون وزی��ر خارجه جدید 
انگلیس توپ رسیدن به توافق 
نهایی را به زمین ایران بیندازد 
و در پایان مدعی شد : ایران باید 
نش��ان دهد آمادگی برای رفع 
تمامی ش��ک ها درباره ماهیت 
صلح آمیز برنامه هسته ای خود 

را دارد
رژیم صهیونیس��تی نیز روز 
شنبه از تمدید مهلت مذاکرات 
هسته ای بین ایران و گروه 5+1 
انتق��اد کرد و اع��الم کرد هیچ 
دلیلی برای خوش بینی برخی 
دیپلمات های غربی نس��بت به 
دستیابی به توافق نهایی وجود 

ندارد. 
به گزارش تس��نیم به نقل 
اشتاینتز«  از »رویترز«، »یوال 
اس��تراتژیک رژیم  ام��ور  وزیر 
صهیونیستی در انتقاد از تمدید 
مهلت مذاکرات هسته ای با ایران 
گف��ت: »موضع اس��رائیل این 
اس��ت که ما ب��رای این تمدید 
هیجان زده نیستیم، با این حال 
آن بهتر از دستیابی به توافقی 

بد یا توافقی ناقص است.
اش��تاینتز اف��زود: »هی��چ 
پیشرفت ملموس��ی در موضع 
ای��ران مش��اهده نمی کنی��م و 
همچنین ایران درباره مس��ائل 

اساسی یعنی غنی سازی اورانیوم 
عقب نشینی  س��انتریفیوژها  و 

نمی  کند.
تمدید مذاکرات باید
 به تائید کنگره برسد

س��ایت وزارت امور خارجه 
آمری��کا نیز از ق��ول یک مقام 
آمریکایی گزارش داد ایران به 
تمام��ی تعهدات خود در رابطه 
با برنامه هس��ته ای عمل کرده 
است. ذخایر اورانیوم 20 درصد 
خ��ود را خنثی ک��رده، اجزای 
جدیدی را در تاسیس��ات اراک 
نصب یا آزمایش نکرده اس��ت. 
سانتریفیوژهای جدیدی نصب 
نکرده اس��ت. ذخایر اورانیوم 5 
درص��د خ��ود را افزایش نداده 
اس��ت و امکان بازرسی بیشتر 
از تاسیس��ات هسته ای خود را 

فراهم کرده است.
این مق��ام آمریکایی افزود: 
بنابراین ما معتقدیم که برنامه 
اقدام مشترک در متوقف کردن 
برنامه هسته ای ایران و به عقب 
راندن آن در مقابل کاهش نسبتا 
متعادل [تحریم  ه��ا] در مدت 

شش ماهه موفق بوده است.
 ب��اب کورک��ر عضو ارش��د 
کمیسیون روابط خارجی سنای 
آمریکا نیز گفته است که اوباما 
باید برای تصویب این تمدید به 
کنگره بیاید و در آنجا هرگونه 
توافق نهایی را به تمامی سبک 
و سنگین خواهیم کرد و ایران را 
به پایبندی به آن وادارخواهیم 

کرد. 
 آلن ایر س��خنگوی وزارت 
نی��ز درباره  آمری��کا  خارج��ه 
تندروهای  س��نگ اندازی های 
کنگره آمریکا پس از دستیابی 
به توافق جامع هسته ای گفت: 
هیچ گاه توافق جامع را به کنگره 

نخواهیم فرستاد. 
واشنگتن پست : ایران 

انعطافی بی سابقه
 نشان داده است

تمدید مذاکرات هس��ته ای 

در سطح رسانه های بین المللی 
نیز بازتاب بس��یار گسترده ای 
داش��ت و اغل��ب روزنامه ه��ا و 
معتب��ر  ی  ی ه��ا ر ا گز خبر
بین المللی دیروز بخش زیادی 
از گزارش های خ��ود را به این 

مسئله اختصاص دادند
ی��ی  یکا مر آ م��ه  نا ز و ر
در  دی��روز  واشنگتن پس��ت 
گزارش خود مدعی شد برخی 
از مذاکره کنن��دگان آمریکا در 
محافل خصوصی اذعان کرده اند 
ایران انعطاف پذیری بی سابقه ای 
در برخ��ی از محدودیت های��ی 
نشان داده اند که پیشتر آنها را 
خط قرم��ز قلمداد می کرده اند. 
بر اس��اس این گزارش، سطح 
غنی س��ازی ایران از جمله این 
موضوع��ات بوده اس��ت. پیش 
از ای��ن هم روزنام��ه آمریکایی 
وال اس��تریت ژورن��ال ادع��ای 

مشابهی مطرح کرده بود
ان  ش��بکه خب��ری س��ی 
ان آمری��کا نی��ز در گزارش��ی 
دیدگاه های 2 تحلیلگر را درباره 
»لزوم ادامه مذاکرات هسته ای با 
ایران« و »از دست ندادن فرصت 

به وجود آمده« تشریح کرد.
 سی ان ان نوشت :دیپلماسی 
تاکنون نتیجه داده است و ایران 
هم��ه تعهدات خ��ود در قالب 
برنام��ه اقدام مش��ترک که از 
ژانوی��ه آغاز ش��ده عمل کرده 
اس��ت. از آن زمان پیش��رفت 
از  جلوگی��ری  ب��رای  واقع��ی 
پیشرفت برنامه  هسته ای ایران 
و نظارت س��ازنده بر تاسیسات 
هس��ته ای صورت گرفته است. 
این نظارت ه��ا به ایالت متحده 
و هم پیمانان��ش ای��ن امکان را 
می دهد تا نظارت بی سابقه ای بر 
تاسیسات هسته ای ایران داشته 
باشد. ذخیره خطرناک اورانیوم 
غنی  ش��ده از 195 کیلوگرم به 
4 کیلوگرم رسیده است و 97 

درصد کاهش داشته است.
 بقیه در صفحه 10

خبرگزاری رویترز به نقل 
از یک دیپلمات غربی اعالم 
ک�رد قدرت ه�ای جهانی از 
می خواهند  اشتون  کاترین 
که در طول چهار ماه آینده 
ب�ه سرپرس�تی مذاک�رات 
هسته ای ایران و گروه 5+1 

ادامه دهد. 
این  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
دیپلم��ات غربی چند س��اعت 
پ��س از اعالم تصمی��م ایران و 
قدرت های جهانی برای تمدید 
مذاکرات هسته ای پس از آنکه 
نتوانس��تند در ضرب االجل 20 
ژوئیه به توافق نهایی برس��ند، 
گفت که قدرت های جهانی از 
کاترین اشتون مسئول سیاست 
خارج��ی اتحادی��ه اروپا انتظار 
دارن��د تا در ط��ول تمدید این 
مذاکرات به وظایف پیشین خود 
علیرغم پای��ان دوره کاری اش 

ادامه دهد. 
بر اساس گزارش خبرگزاری 
فعالی��ت خانم  رویت��رز، دوره 

عن��وان مس��ئول  به  اش��تون 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در اکتبر 2014 یعنی پیش از 
24 نوامبر)3 آذر( پایان چهار ماه 
تمدید مذاکرات هسته ای ایران 
پایان می یابد اما این دیپلمات 
غربی گفت که خواست واضح 
این کشورها این است که خانم 
اشتون تا به نتیجه رسیدن این 
مذاکرات به کار خود ادامه دهد. 
 بر اس��اس گزارش رویترز 
کاترین اشتون که هم اکنون 58 
ساله است از چهار سال گذشته 
تاکن��ون ب��ه عنوان مس��ئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
فعالی��ت کرده ک��ه هماهنگ 
کردن مذاکرات هسته ای ایران 
و گروه 1+5 وظایفش را شامل 
می ش��ود. نق��ش وی ایج��اب 
می کند تا اش��تون ب��ا آمریکا، 
روسیه، چین، انگلیس، فرانسه 
و آلمان برای اتخاذ یک موضع 
واح��د در مذاکرات هس��ته ای 

ایران تالش کند. 

 رویترز: اشتون تا پایان مذاکرات 
سرپرست 1+5 است

گف��ت: رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس گفته اس��ت اگر در مذاکرات هس��ته ای به توافق جامع 

نرسیم، تولید غنی سازی 20 درصدی را از سر می گیریم.
گفتم: خب! اصال چرا با دس�تپاچگی و قبل از این که 
از حریف امتیازی بگیریم، تولید اورانیوم 20 درصد غنی 
ش�ده را متوقف کردیم و اورانیوم 20 درصدی موجود را 

اکسیده کردیم که حاال افسوس آن را بخوریم؟!
گفت: چه عرض کنم؟!  حاال تازه به فکر قاطعیت افتاده ایم؟!
گفتم: مسافری در یکی از شهرها با چند نفر دعوایش 
ش�د و به او ناس�زا گفتند، وقتی مسافر به شهر خودش 
رسید، پشت بام خانه را سوراخ کرد و رو به آن شهر فریاد 
زد، فالن و فالن و فالن هم خودت هستی و... همسرش 
صدایش کرد و گفت؛ بس کن دیگه! بیا پائین! االن خون 

راه می اندازی!


