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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز بامداد سوم آذر 1392 در همان ساعاتی که رئیس جمهور در حال نگارش نامه به محضر 

رهبر معظم انقالب بود، وزیرخارجه آمریکا به جمع خبرنگاران رفت. ساعتی از اعالم توافق 
ژنو سپری نشده بود. دکتر روحانی به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای ایران را مرقوم 
می کرد و اینکه »فروپاش�ی سازمان تحریم ها آغاز ش�ده است« اما در ژنو جان کری معطل 
نکرد که در جمع خبرنگاران بگوید »ایران دیگر تأسیسات هسته ای و سانتریفیوژهای جدید 
نخواهد ساخت. هیچ جای توافقنامه به حق غنی سازی ایران اشاره نشده و پس از توافق دو 
طرف معلوم می شود که غنی سازی ادامه داشته باشد یا نه. ایران پذیرفت همه غنی سازی 
باالی 5 درصد را متوقف و ذخایر آن را در 6 ماه آینده به صفر برساند. آقای ظریف به شدت 
تالش کرد و ما بابت این از او متشکریم... ساختار و مهندسی اصلی تحریم ها همچنان ادامه 
خواهد داش�ت که ش�امل نفت و خدمات مالی است«. مقتدای حکیم انقالب با وجود آن که 
افق را به روشنی می دیدند، از تیم مذاکره کننده به عنوان فرزندان نظام در جبهه دیپلماسی 
پشتیبانی کردند و به اقتضای مرقومه رئیس جمهور، از هیئت مذاکره کننده تشکر کردند 
و راه را نشان دادند. »ایستادگی در برابر زیاده خواهی ها همواره باید شاخص خط مستقیم 

حرکت مسئوالن این بخش باشد«.
سوم آذر 93 فرا رسید. وین یک هفته شلوغ بود. این آخری آن قدر شلوغی و ازدحام 
در گرفت که حتی خانم اشتون- اسباب محرمیت و حلیت مذاکرات!- از مالقات دکتر ظریف 
با جان کری جاماند. احساس دوگانه ای در این میان وجود دارد. حس نخست نگاهی تأثرآمیز 
اس�ت به س�ختی کار آقای ظریف و دست دادن او با دست نماینده رژیمی که آلوده به خون 
ده ها میلیون انسان بی گناه در چهار گوشه منطقه است. تعطیلی بسیاری از کارها و 10-12 
دور مذاکره ظرف یک س�ال با طرفی که هیچ جور حرف حس�اب و منطق و تفاهم و احترام 
حالی اش نمی شود، انصافاً کار پر زحمتی است. حس دوم، آن است که آیا طرف آمریکایی با 
همین کارنامه خباثت یک سال اخیر، سزاواری و شایستگی اش را داشت که طرف مالقات وزیر 
خارجه ما قرار بگیرد و در عین حال همان ادبیات خصمانه را تکرار  کند؟ این پرسش، پاسخ 
خود را به مرور زمان و به شکل روشن تر خواهد گرفت. اما اکنون موضوع مهم این است که 
پس از یک سال اعتمادسازی یک طرفه به کجا رسیده ایم؟ آیا دیروز در وین اتفاقی متفاوت 
از ژنو رقم خورد؟ تکلیف توافق جامع و نهایی به نحوی که هم حقوق هس�ته ای ما محترم 
شمرده شود، هم نگرانی ادعایی آمریکا و غرب برطرف شود و هم تحریم ها پایان پذیرد به 
کجا انجامید؟ باالخره ما هدفی از این مذاکرات داشتیم. آن هدف چه شد؟ آیا می توان درباره 
اتفاق پشت درهای بسته این روزها و هفته ها گمانه زنی کرد و به پیش بینی آینده پرداخت؟ 
آخرش چه؟ اگر هدف، آن گونه که برخی اصحاب حزب و مطبوعات- به واسطه روی زیاد و 
شرم کم- ادعا می کنند خود مذاکره بود و مذاکره اصالت و موضوعیت داشت نه طریقیت، 
که بحث دیگری است و در این صورت مرحوم عرفات با همه تحقیرهایی که شد به جماعت 
حزبی و مطبوعاتی مورد اشاره در رکوردداری ، شأن پیش کسوتی دارد. اما اگر بپذیریم که 
مذاکره- صرف نظر از رفتارهای نابه جا یا به جا در متن آن- تاکتیک و ابزار و راه است، آنگاه 
پرسش از هدف و نتایج موضوعیت پیدا می کند. و در این صورت در کنار ارزیابی نتایج، پای 
پرس�ش دیگری به میان می آید و آن اینکه مذاکره و حتی توافق دور از دس�ترس چه قدر 
تاب دارد که بتوان همه مس�ئولیت های دولتمردان را بر آن بار کرد؟ آیا آن نگاه جبرگرا و 
دترمینیس�تی یک س�ال پیش که القا می کرد کلید معجزه آسا برای قفل همه مشکالت در 
مذاکره - به ویژه مذاکره با آمریکا- است اکنون هم در میان افکار عمومی پیگیر، خریدار 
دارد یا باید در سبد تکالیف و برنامه های دولت محترم، چیزهای به مراتب مهم تر دیگری را 

گذاشت و برایش تدبیر کرد؟
دی�روز وزرای 1+5 در وین حاضر ش�دند تا... ای�ن »تا« که هدف را بازگو می کند، محل 
تأمالت جدی است. با وجود انعطاف های متعدد هیئت ایرانی در زمینه محدودسازی حجم 
غنی سازی زیر 5 درصد، کاهش تعداد سانتریفیوژها، )احتماالً( کاهش حجم ذخایر اورانیوم 
3/5 درصد و... آمریکا- و دو متحدش- حاضر نیستند تکلیف لغو تحریم ها را که برای دولت 
آقای روحانی اولویت داش�ته معلوم کنند. 7، 10، 15 و 25 س�ال، عددهای مختلفی بوده که 
به عنوان بازه زمانی مورد نظر غرب برای دوره اعتمادسازی ایران و سپس تشخیص اینکه 
تحریم ها را می توان لغو کرد یا نه، در رس�انه ها مطرح ش�ده است! معنای واقعی این اتفاق، 
بن بست در مذاکرات است. اما چون طرفین نمی خواهند به دالیل مختلف این مسئله را - که 
زیر سر آمریکا و انگلیس و فرانسه است- اعالم کنند، بنابراین توافق می شود که مذاکرات 
ت�ا ماه مارس )اس�فند و فروردی�ن( ادامه پیدا کند و توافق ژنو نیز تا تیر 94 تمدید ش�ود. 
تعهدات جدید ما هنوز معلوم نیس�ت. آیا نام چنین کاری تمدید مذاکرات است؟ در پاسخ 
برخی دیپلمات های حاضر در مذاکره می گویند چون بخشی از توافقات درباره کلیات صورت 
گرفته و برخی جزئیات در پرانتز مانده، در واقع مسئله فراتر از تمدید مذاکره نوعی »تفاهم 

سیاسی نانوشته« )شفاهی( است.
برخی کلمات در مذاکرات، مبهم و تعریف ناش�ده و بعض�اً غلط انداز و تحریف آمیز ادا 
می ش�وند. از جمله اینکه گفته ش�ده در کلیات توافق حاصل شده و در جزئیات اختالفاتی 
وجود دارد. درباره اهمیت فناوری هسته ای و نسبت آن با اقتصاد کشور و اینکه ساختار این 
فناوری )به عنوان سمبل عزت و استقالل ملی و نه حتی صرف فناوری( قابل معامله هست 
یا نه، بحث هایی در میان برخی محافل بوده اس�ت اما اینکه در مذاکرات باید تحریم ها لغو 
شود، حداقل توقع از مذاکرات است. بنابراین جای شگفتی است که موضوع لغو تحریم ها 
در مذاکرات بالتکلیف بماند و آمریکا و اقمارش اصرار داشته باشند این موضوع را مسکوت 
بگذارند یا به آینده موهوم حوالت دهند و در عین حال گفته شود در کلیات توافق حاصل 
ش�ده و جزئیات مانده اس�ت!! یا مثالً عدم تعیین تکلیف ضمانت اجرای تعهدات آمریکا و 
غ�رب در حال�ی که به 90 درصد تعهدات توافق موقت ژنو درب�اره عدم افزایش تحریم ها و 
لغو تحریم های هواپیمایی و خودرو و... پایبند نماندند، جزو مبانی و کلیات است یا مسائل 
جزئی که می شود در پرانتز باقی گذاشت یا از صورت مسئله پاک کرد؟! آیا صورت مسئله 
گم شده؟! هیئت ایرانی پای میز مذاکره نرفت که مثالً غنی سازی 20 درصد را تعطیل کند یا 

از غنی سازی صنعتی زیر 5 درصد بکاهد!
باالخره چه؟ فقط 4 سال از عمر دکتر روحانی در مذاکرات هسته ای سپری شده است. 
رژیم هایی که حداقل 60 س�ال - و برخی از آنها 200 س�ال- سابقه دشمنی با ملت ایران را 
دارند در همین دهه با رفتار خود گواهی دادند اوالً با پیش�رفت و اس�تقالل و اقتدار ایران 
س�ر ستیزه جویی دارند و ثانیاً تصور می کنند با انواع تحریم ها باید به ایران ضربه بزنند. از 
نگاه آنها ایران جدید و قدرتمند، در تحوالت غرب آسیا )خاورمیانه( حتی باالتر از آمریکا 
و متحدانش حرف اول را می زند و می تواند الگوسازی کند. و باز در چشم انداز آنها، کشوری 
که برای 80-70 سال به مسیر وابستگی و اتکا به اقتصاد نفتی- وارداتی عادت کرده، می تواند 
در حوزه اقتصاد آسیب پذیر باشد. با این پیش فرض ها چرا آمریکا و متحدان خاصش - غیر از 
کشورهای اروپایی مشتاق معامله با ایران- باید حاضر شوند اهرم فشار اقتصادی خود را کنار 
بگذارند؟ حتی اگر آمریکا دیروز در وین امضا می کرد که همه تحریم ها را لغو می کند، قابل 
اعتماد نبود همچنان که »ری ست« کردن )تجدید( روابط به دعوت هیالری کلینتون میان 
آمریکا و روسیه در سال 2009 مانع از شبیخون کاخ سفید به کرملین در حوادث اوکراین نشد 
و همچنان که تنش زدایی آمریکا با شوروی و چین مانع از شبیخون سال 1991 به روس ها یا به 
چینی ها )میدان تیان آن من( نشد. تا مستکبران خبیث عالم در ملتی ضعفی را سراغ داشته 
باشند، از آزاررسانی دریغ نمی کنند و اگر هم ادای طبیبان را در بیاورند، استخوان الی زخم 
همان ملت ها می گذارند همچنان که در قبال اقتصاد شرق آسیا و فروپاشی بعدی اقتصادی 

کردند. آمریکا اگر معجزه گر بود، اقتصاد شرق آسیا را کور نمی ساخت.
با این وصف ایده آل آمریکا و غرب از مذاکرات 1- بازسازی حیثیت و اعتبار ابرقدرتی 
به هزیمت کشیده در طول 15 سال گذشته 2- کوچک سازی و تقطیع و الغرسازی تدریجی 
برنامه هسته ای ایران 3- اثرگذاری روانی بر محیط سیاسی داخلی ایران و اخذ نتایج مطلوب 
در مقاطعی نظیر انتخابات و... است. دقیقاً به همین دلیل سرنیگل شینوالد سفیر انگلیس در 
آمریکا 7 بهمن 86 )در آستانه انتخابات مجلس هشتم( در انستیتو خاور نزدیک واشنگتن 
گفت »چند واقعه سیاسی مهم طی 18 ماه آینده در ایران رخ خواهد داد از جمله انتخابات 
مجلس و ریاست جمهوری ]سال 88 ] بنابراین ما باید همچنان به تالش خود جهت سخت تر 
ک�ردن انتخاب ب�رای ایران ادامه دهیم. گام بعدی قطعنامه اس�ت که س�یگنالی به تهران 
می فرس�تد مبنی بر اینکه گرفتاری هنوز تمام نش�ده است. ما در داخل ایران شاهد انتقاد 
برخی محافل از تحریم ها هس�تیم. ما به خاطر داشتن س�فارت در ایران، ابزاری متفاوت تر 

از آمریکا در اختیار داریم«.
حد فاصل س�ال 86 تا 90 که دش�من برای ایجاد تنش سیاسی در داخل و سپس فشار 
اقتصادی مکمل آن نقشه می کشید، بسیاری از همت ها در داخل صرف ایجاد تنش و درگیری 
یا مهار آن شد. سال 86 رهبر معظم انقالب هشدار دادند دشمن مسئله فشار اقتصادی را 
پیگیری می کند. ایشان سال 75 نیز از دولت وقت خواسته بودند خروج از وابستگی به درآمد 
نفتی را در اولویت قرار دهند. مقتدای انقالب فروردین 91 مجدداً هشدار 18-17 سال پیش را 
تکرار کردند. »من به آقایانی که سرکار بودند گفتم باید کاری کرد که بتوانیم هر وقت اراده 
کردیم، در چاه های نفت را ببندیم اما آن آقایان که به زعم خودش�ان تکنوکرات هم بودند 
گفتند مگر می شود چنین کرد«. حرف همان است که در ادبیات امام خمینی)ره( آمد و در 
کالم امام خامنه ای بسط داده شد؛ باید خود و شعار ما می توانیم را باور کرد، به ظرفیت های 

داخلی اعتماد داشت و ساخت درونی قدرت ملی را هر چه استوارتر کرد.
اولین و آخرین اس�تراتژی همان اس�ت که حض�رت روح اهلل 26 بهمن 1359 با منطق 
اقتصاد مقاومتی در دیدار کفیل و مدیران وزارت نفت فرمودند: »من اعتقادم اس�ت که اگر 
ما در محاصره اقتصادی یک ده پانزده سال واقع بشویم، شخصیت خودمان را پیدا می کنیم 
یعنی همه مغزهایی که راکد بودند در آن وقت و نمی توانس�تند فعالیت بکنند، به فعالیت 
می افتند. این طبیعی است که اگر یک نفر آدم یک جایی نشسته و همه چیز او را می آورند 
تقدیمش می کنند، این فکرش به کار نمی افتد، حتی کاس�ب هم نمی تواند بش�ود. اگر یک 
آدمی بود که اول صبح چایش را و نانش را بیاورند، ظهر هم همین طور، شب هم همین طور، 
هر احتیاجی هم داشت برآورده کردند، این نمی تواند دیگر هیچ کاری بکند، یک مرد فلجی 
می شود... آن روزی که این ملت فهمید که اگر ما جدیت نکنیم برای کشاورزی مان، جدیت 
نکنیم برای صنعت نفتمان، جدیت نکنیم برای کارخانه های خودمان، از بین خواهیم رفت و 
کسی نیست که به ما بدهد، وقتی این احساس پیدا شد در یک ملتی که من خودم باید هر 
چیز می خواهم تهیه کنم، دیگران به من نمی دهند، این احساس اگر پیدا شد، مغزها به راه 
می افتد و متخصص پیدا می شود در هر رشته ای... این ابتکارات از برکات محاصره اقتصادی 
بود... این محاصره اقتصادی را که خیلی ها از آن می ترسند، من یک هدیه ای می دانم برای 
کش�ور خودمان، برای اینکه معنایش این اس�ت که مایحتاج ما را به ما نمی دهند، وقتی که 
مایحتاج را به ما ندادند، خودمان می رویم دنبالش... مغزهای اروپایی با مغزهای ایرانی فرقی 
ندارند جز این معنا که آنها آن طوری تربیت شدند و خودشان را آن جوری درست کردند و 
ماها را این طوری تربیت کردند. ما را یک موجود مهملی بار آوردند. خب، تا کی ما باید این 
را تحمل بکنیم که ما یک موجودات مهملی هستیم و باید از ارباب ها پیش ما برسد... عمده 

این است که ما باور کنیم خودمان را«.

پالتواز ژنو آرزو تا وین واقعیت

محمد ایمانی

* اگر قرار بود آمریکا حق غنی سازی ما را به رسمیت بشناسد مذاکرات 
12 س��ال طول نمی کش��ید. چرا بعضی از افراد به مسائل سیاسی  تا این 

حد ساده و ابتدائی نگاه می کنند؟
0938---1836

* مدعیان دروغین اصالحات تاکنون تالش کرده بودند مذاکرات با غرب را 
تنها راه حل مشکالت اقتصادی جامعه جا بزنند حال که آمریکایی ها دست 
از زیاده خواهی خویش برنمی دارند و حاضر به حذف تحریم ها نمی شوند 
به گونه ای القا می کنند که مش��کل از جانب ایران است. این جماعت در 

وابستگی به آمریکا حد و مرز نمی شناسند.
یک پیام
* خواس��ته آمریکا برای تمدید مذاکرات از تیرماه به سوم آذرماه امسال 
رقیق س��ازی 4 تن اورانیوم 2/5 درصد و انتقال ذخایر هسته ای کشور به 
روسیه بود با این حال آمریکا حاضر به حذف تحریم ها نیست. پس فایده 

این مذاکرات چه بود؟
0912---3104

* آقای رئیس جمهور فرموده اند تحریم های ظالمانه باید برداشته شود این 
حرف درس��ت اس��ت ولی راهکار آن توجه به ظرفیت های درون کشور و 

عملی ساختن اقتصاد مقاومتی می باشد. حق را باید گرفت.
0936---3783

* ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده هس��ته ای کشورمان از این عزیزان 
تقاضا داریم در قبال فش��ارهای غرب و زیاده طلبی های آمریکا ذره ای از 
حقوق و منافع ملی ایران کوتاه نیایند چرا که آمریکایی ها نشان داده اند قابل 
اعتماد نیستند و خیلی زود زیر قراردادها و قول و قرارهای خود می زنند.
علی نژاد
* تا روزی که اسرائیل این رژیم کودک کش وجود دارد مذاکرات ایران با 
غرب به جایی نخواهد رسید. تمام اهداف آمریکا درمذاکرات حفظ اسرائیل 
و ضعیف نگه داشتن ایران است چطور ممکن است آمریکا در مذاکرات به 

ایران قوی راضی بشود و دست از رژیم صهیونیستی بردارد.
0916---1028
* ب��ا این زیاده خواهی هایی که آمریکا در این مرحله از توافق هس��ته ای 
راه انداخته خدا کند افراد و جماعت غرب زده ما سر عقل بیایند و متوجه 

بشوند تعامل با گرگ ممکن نیست.
0913---4086

* در تحریم های 35 ساله، جمهوری اسالمی از راه های قانونی به پیشرفت 
و ترقی در صنایع مختلف از جمله هسته ای دست یافته است.  کار ما قانونی 
بود ولی دشمن به صورت غیرقانونی و از راه فش��ار می خواهد داشته های 
خود را نابود کنیم و قطعا ملت این نوع مذاکرات را قبول ندارد؟ چرا که 

حتی مذاکرات برد-برد هم نیست.
روشنایی
* طرح خانم ابتکار در جایگزینی بنزین وارداتی به جای تولید داخل ضربه 
بدی به طرح س��المت که جان تازه ای به نظام مند شدن جامعه بخش��ید 
زد. اینکه ایش��ان اعالم کرده تا پنج س��ال زمان برای بهبود هوای شهرها 
نیاز اس��ت جای تعجب دارد، چرا که به نظر می رس��د با این روند نابجا و 
غیرمنطقی در حفظ محیط زیست تا چند صباح دیگر دوام آورد. اما این 
معمای چگونگی بنزین غیراستاندارد وارداتی و تعطیلی تولید داخل و سود 
حاصل آن به جیب چه کسی و یا کسانی می رود باالخره روشن خواهد شد.
طالعی
* از پاسخ قاطع وزیر محترم بهداشت دکتر هاشمی به پزشکان متخلف 
که »دوره منحصر به فرد بودن پزشکان تمام شده و ادعای رفتن به خارج 

بلوف است« تشکر می کنم.
علیمردانی
* از سازمان حج و زیارت انتظار می رود حداقل برای مراسم اربعین حسینی 
1394 س��همیه کاروان های هوایی و زمینی عتبات دارای مجوز را بیشتر 
نماید تا سیل مشتاقان حسینی بتوانند به راحتی در این مراسم باشکوه 
و به یادماندنی شرکت نمایند و به ناچار به س��وی بازار س��یاه و پرداخت 

هزینه های گزاف روی نیاورند.
مینایی
* از مباحث ارزنده استاد رحیم پورازغدی در پیش از خطبه های نمازجمعه 

تهران تقدیر و تشکر می کنم.
0919---0950

* از رئیس جمهور محترم درخواس��ت می شود برخی از مشاورین خود را 
مهار کند تا با اظهارات گس��تاخانه و زنجیره ای فضای سیاس��ی کشور را 

آلوده نکنند.
0936---7941

* باتوجه به زندگی در غرب و رفت و آمد هر ساله بین دو اقلیم افرادی 
را می شناس��م که در تس��لط بر فن آوری های برتر حرف اول را می زنند و 
از اینکه تخصص خود را در اختیار غربی ها می گذارند ناراحتند به کشور 
خود عش��ق می ورزند ولی حرص می خورند از اینکه بیایند داخل کش��ور 
و تخص��ص خود را در اختیار مدیرانی قرار دهند که جز قورمه س��بزی و 

آبگوشت بزباش چیزی بلد نیستند.
عشقی
* در بعضی از ایس��تگاه های مترو اتاقی به استقرار پلیس اختصاص داده 
شده ولی شاهد مأمور پلیس در این ایس��تگاه ها نیس��تیم. توجه داشته 
باشی��م که نفس حض��ور پلیس در مراکز و معابر جل��وی ارتکاب جرم و 

مزاحمت ها را می گیرد.
0919---6858

* به نظر می رسد آنچه در واکاوی طرح تحول سالمت مغفول مانده عدم 
توجه به تهیه زیرساخت های سخت افزاری و تأمین نیروی انسانی آن است. 
به عالوه با واریز زیاد و بی هدف س��رمایه های مالی کش��ور به شکل شبه 
یاران��ه ای برای تحقق این ط��رح در خوشبینانه ترین حالت طرح تا پایان 
عمر 4 یا 8ساله دولت فعلی می تواند دوام یابد که در کنار آن باید غفلت 

از سایر حوزه ها را هم اضافه کرد که فعاًل شاهد آن هستیم.
0912---4652

* آزمون استخدامی توسط سازمان تأمین اجتماعی در تمامی استان ها در 
تاریخ 93/7/4 برگزار شد و در تاریخ 93/7/27 نیز نتایج چند برابر ظرفیت 
اعالم گردید. ولی در بین اکثر استان ها متأسفانه استان اردبیل شفاف سازی 
نکرد که از این افرادی که اسامی آنها چند برابر ظرفیت اعالم شد باالخره 
چه کسانی پذیرفته شدند. با پی گیری های صورت گرفته متأسفانه کسی 

پاسخگو نبود. چرا؟
آقایی- خلخال
* چرا میزان حقوق کارکنان جهاد کش��اورزی در استانها نسبت به دیگر 
ادارات بس��یار پایین است. انتظار می رود وزیر محترم برای ترمیم حقوق 

کارکنان سازمانی که با قوت مردم سر و کار دارد تدبیری بیندیشد.
0916---1028
* از نیروهای شرکتی راه آهن در پس��ت سوزنبانی با 12 سال سابقه کار 
هس��تم. تفاوت حقوق و مزایای ما با س��ایر کارکنان سرس��ام آور است از 

مسئولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست رسیدگی داریم.
0916---1707
* ع��ادت کرده ایم هر روز در صفح��ه فرهنگی کیهان خبر چند انحراف 
فرهنگ��ی را بخوانی��م! روزی که خبری نباشد انگار آن روز از آلودگی هوا 
خبری نیست. باید به مدیران وزارت ارشاد »این تذهبون« گفت که شرایط 

را برای رشد قارچ های سمی فراهم می کنند.
8847---0919 و 2478---0913

* بانک مرکزی این آمار را که ساکنین تهران درآمد سالیانه شان 40میلیون 
تومان می شود، برچه اساس��ی محاسبه نموده است؟ آیا همه را با حقوق 
خود محاس��به کرده اند؟ ما که با ماهی شش��صدهزار تومان درآمد داریم 
چطور می شود در یک سال 40 میلیون! 7میلیون و دویست هزار تومان 
کجا و 40 میلیون کجا! مگر اینکه درآمد قش��ری از مردم چنان نجومی 

باشد که معدل را به این رقم برساند.
قشقایی- ورامین

هافینگتون پست: واقعیت خاورمیانه
تحلیل آیت اهلل خامنه ای را تأیید می کند

یک روزنامه آمریکایی اعالم کرد باراک اوباما همچنان در توهم قدرت سال 2001 
ایاالت متحده به سر می برد در حالی که در نسبت با ایران قضیه معکوس شده است.

هافینگتون پست در تحلیلی به قلم مایکل برنر استاد دانشگاه پیتزبورگ، ضمن 
اشاره به مکاتبات اوباما نوشت: ذهنیت اوباما نسبت به ایران، بحران داعش و جایگاه 
سیاست های نابسامان آمریکا در خاورمیانه نادرست است. تصور اوباما مبنی بر فرضیاتی 
اس��ت از جمله اینکه »نیاز ایران به آمریکا برای جنگ با داعش بیش��تر از نیاز آمریکا 
به ایران در این جنگ اس��ت و در نتیجه، ایران باید در مذاکرات هس��ته ای امتیازات 
بیشتری بدهد.« اما واقعیت این است که این، اشتباه است. گرچه منافع ایران بیشتر 
اس��ت اما، توانایی اعمال نفوذ این کش��ور بر تحوالت به طور قابل مالحظه ای بیشتر 
است و دلیلی ندارد که ایران به خاطر تهدید ارضی داعش و یا تهدید شیعیان عراق 
از سوی این گروه بترسد. ایران قادر به دفع مزاحمت داعش است؛ در مقابل، آمریکا 
در شرایطی نیست که بدون استقرار نیروهای اساسی که به لحاظ سیاسی محلی از 

اعراب ندارد، نتیجه این کارزار نظامی را تعیین کند.
هافینگتون پس��ت می افزاید: »پیش فرض دیگر اوباما این است که اگر آمریکا با 
پیوس��تن ایران به ائتالف بین المللی علیه این شورشیان موافقت کند، بدون تردید، 
موجب ارتقای موضع ایران در منطقه خواهد شد«. اما آنچه که در رابطه با داعش باید 
بیش از همه روی آن حس��اب کرد، کسی است که در تشکیالت حاکم بر عراق نفوذ 
دارد. نفوذ تهران در بغداد بسیار عمیق تر از نفوذ واشنگتن است. روابط عراق با ایران 
مستحکم و نهادینه شده است. ایران هم اکنون بخش کلیدی این ائتالف است. دولت 

»حیدر العبادی« در بغداد هم پیمان ایران و پذیرای نفوذ ایرانی هاست.
برنر تصریح کرد: »این قضیه که اوباما قادر به دادن و یا ندادن جواز ورود به این 
ائتالف اس��ت، س��خنی افاده آمیز و از اساس پوچ و احمقانه است.« هافینگتون پست 
درباره فرضیه س��وم می نویس��د: »اوباما پدیده داعش را به عنوان اهرم فشار فزاینده 
آمریکا می بیند اما اظهارات )آیت اهلل( خامنه ای درست عکس این قضیه است و البته 
اص��ل واقعیت با تعبیر آیت اهلل خامنه ای از اوضاع منطبق تر اس��ت. همچنین فاکتور 

سوریه بر پیچیدگی اوضاع افزوده است.
روزنامه آمریکایی خاطر نشان کرد: این موضوع که اوباما دوست دارد تهران اسد 
را به توقف حمالت متقاعد و در عین حال، به ائتالف مبارزه با داعش به عنوان تهدید 
علیه اسد، کمک کند، غیرقابل درک است؛ در عمل، باید به واشنگتن گفته شود که تا 
تمام کردن کار داعش صبر کند. البته، این خیالبافی است و همه کارهایی که آمریکا 

در طول 13 سال گذشته در خاورمیانه بزرگ انجام داد، خیالبافی بود. 
نویسنده در پایان خاطر نشان می کند که اوباما برای ترسیم دوباره نقشه خاورمیانه 

و حل درگیری ها و بی ثباتی های آن نیازمند ایران است.
70 درصد مردم ایران

با تعلیق نیمی از سانتریفیوژها مخالفند
محافل سیاسی و رسانه ای غرب معتقدند مردم ایران برنامه هسته ای را غرور ملی 

خود می دانند و بر سر آن تسلیم نخواهند شد.
روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی به قلم دیوید سانگر نوشت: مذاکرات پیش رو 
فقط مربوط به توانایی هسته ای نیست، بلکه غرور ملی و اعتماد متقابل را نیز شامل 

می شود. ایرانی ها می خواهند به عنوان قدرت بزرگ منطقه ای با آنان رفتار شود.
این روزنامه با اذعان به خرابکاری های آمریکا و اسرائیل نوشت: متخصصان هسته ای 
ایران ترور شدند که به اسرائیل نسبت داده شد. آمریکا همچنین با مشارکت اسرائیل، 
تالش برای خرابکاری س��ایبری را اجرا کرده است. این خرابکاری توسط دولت بوش 

آغاز شد و در دوره اوباما شتاب گرفت.
در این گزارش آمده است: بسیاری از کشورها برنامه هسته ای دارند ولی چرا ما 
در مورد ایران نگرانیم؟ باید گفت پنج کش��ور اعالم کرده اند س��الح های هسته ای در 
اختیار دارند. آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین. پاکستان، هند و کره شمالی هم 
بمب های هسته ای را آزمایش کردند. اسرائیل نیز هر چند اعالم نمی کند، اما به طور 
گسترده ای مشخص شده است زرادخانه ای با بیش از 100 سالح هسته ای در اختیار 
دارد. دهها کشور فاقد سالح هسته ای با دانش پیشرفته هسته ای مانند ژاپن، با ذخائر 
هس��ته ای بزرگ و تخصص علمی زیاد وجود دارند که اگر بخواهند می توانند س��الح 

بسازند، اما اسرائیل و عربستان نگران قدرت منطقه ای ایران هستند.
هانس بلیکس رئیس س��ابق بازرسان آژانس نیز در مصاحبه با راشا تودی تأکید 
کرد: نگرانی غرب از برنامه هسته ای ایران ساختگی است و احتماالً هدف جلوگیری 

از قویتر شدن ایران از نظر اقتصادی باشد.
وی افزود: ایرانی ها می گویند که الزم اس��ت خودکفا باشند، زیرا از زمانی که در 
ایران انقالب شد، تحویل فناوری هسته ای و سوخت هسته ای به ایران از طرف غربی ها 
متوقف شد. بنابراین ایرانیها هم می گویند ما نمی توانیم به کسی وابسته باشیم، مجبوریم 
این صنعت و س��وخت را خودمان تولید کنیم. آنها افتخار می کنند که در انجام این 
کار موفق بوده اند. ایرانیها بسیار افتخار می کنند که این دستاوردها را داشته اند و آن 
را بخشی از غرور ملی خود می دانند و بعید است به آسانی از این برنامه عقب نشینی 

کنند. آنها نمی خواهند غرور خود را زیر پا بگذارند.
مارک فیتز پاتریک تحلیلگر انگلیسی نیز در وبسایت مؤسسه بین المللی مطالعات 
راهبردی با اشاره به اینکه ایران، آمریکا را شیطان بزرگ می داند، نوشت: بس��یاری در 
آمریکا و اسرائیل تصور می کنند تحریم های بیشتر می تواند ایران را وادار به تسلیم کند 
اما این تصور نش��ان دهنده فقدان شناخت از ذهنیت ایرانی اس��ت. الزم نیس��ت کسی 

کارشناس ملت ایران باشد تا بداند آنها تسلیم را افتخار نمی دانند.
از س��وی دیگر مجله آمریکایی فارین پالیسی در گزارشی تأکید کرد: نظرسنجی ها 
نش��ان می دهد افکار عمومی ایران با اقدامات در حوزه ایجاد شفافیت و اعتمادس��ازی 
همراهی می کند، ولی با محدودیت بر قابلیت های هسته ای ایران موافق نیستند. مرکز 
افکار عمومی دانش��گاه تهران و مرکز مطالعات بین الملل و امنیتی دانش��گاه مریلند در 
تابس��تان امسال، از نمونه ای 1037 نفری از ایرانیان درباره دیدگاه های آنها درباره یک 
توافق احتمالی هسته ای نظرسنجی کرده است. این تعداد از افراد از نظر آماری نماینده ای 

مناسب از افکار عمومی در ایران محسوب می شود.
فارین پالیسی افزود: با در نظر گرفتن ابعاد دیگر یک توافق هسته ای، اکثریت بزرگ 
79 درصدی افراد با پذیرش این تعهد که ایران هرگز سالح هسته ای تولید نخواهد کرد، 
موافق بوده اند. 76 درصد پرسش شوندگان با ادامه نظارت و بازرسی های فعلی بین المللی 
و 62 درصد با اقدامات شفافیت ساز بیشتر موافق بوده اند. اما در عین حال اکثریت قابل 
توجه70 درصدی با برچیدن نیمی از س��انتریفیوژهای فع��ال فعلی ایران و 75 درصد 

مردم هم با پذیرش محدودیت بر فعالیت های تحقیق و توسعه ایران مخالف بوده اند.
مجل��ه آمریکایی نوشت: فقط یک اقلیت کوچک 15 درصدی حاضرند محدودیت 
بی قید و شرط بر سر ذخایر اورانیوم غنی شده کشورشان را بپذیرند، همچنان که فقط 
16 و 19 درص��د با پذیرش محدودیت بر س��ر کیفیت و تعداد س��انتریفیوژهای ایران 

موافق بوده اند.
از سوی دیگر روزنامه کریستین ساینس مانیتور در تحلیلی نوشت: ایرانی ها به آمریکا 
اعتم��اد ندارن��د و توازنی که مورد توافق دو طرف باشد، در مذاکرات دیده نمی شود. دو 

مانع اصلی، ظرفیت غنی سازی و زمان بندی لغو تحریم هاست.
مدیر مطبوعاتی دولت خاتمی

حاال یک غلطی کرده!
روزنامه اعتماد، اظهارات عیس��ی سحرخیز درباره بی عالقگی اصالح طلبان به امام 

خمینی)ره( را »سخن یک شخص« خواند.
سحرخیز هفته گذشته در مصاحبه با سایت ضدانقالبی و فتنه گر جرس- که توسط 
اصالح طلبان فراری نظیر کدیور اداره می شود- گفته بود »بسیاری از اطالح طلبان برخالف 
اول انق��الب دیگ��ر عالقه ای به آقای خمینی ندارند.« این اظهارات با س��کوت مدعیان 

اصالح طلبی مواجه شد و اعتراض منتقدان را برانگیخت.
روزنامه اعتماد در واکنش به منتقدان و نه اظهارات س��حرخیز نوشت: تعدادی از 
رس��انه های اصولگرا دیروز به بهانه سخن یک شخص که در دامنه اصالح طلبان تعریف 
می شود و البته نماینده همه اصالح طلبان نیست، موج جدیدی از حمالت تخریبی خود 
علیه اصالح طلبان را آغاز کردند و با بهره گیری از تاکتیکی نخ نما شده س��عی کردند تا 
این پیام را به مخاطبان خود منتقل کنند که اصالح طلبان اعتقادی به امام خمینی)ره(، 
انق��الب و نظ��ام ندارند. این در حالی اس��ت که مدیران جریان اصالحات از یک س��و و 
رس��انه ها و فعاالن سیاس��ی- اجتماعی این گفتمان از سوی دیگر همواره اذعان به این 
نکته داشته اند که هویت تاریخی اصالح طلبی، انقالب اس��المی اس��ت و بن و بن مایه 

اصالح طلبی، منظومه فکری امام خمینی است.
این روزنامه می افزاید: همه گروه های اصالح طلب از جمله اعضای مجمع روحانیون 
مبارز، حزب اعتماد ملی، فعاالن سیاس��ی در مشارکت، کارگزاران حزب اسالمی کار و 
مجاهدی��ن انق��الب همواره بر این نکته تاکید کرده اند ک��ه اهتمام به نظرات امام برای 
نظام و اصالح طلبان بسیار مهم است و باید درباره آنچه مدنظر امام خمینی)ره( و روح 

انقالب ما بود کار کرد.
آنچه در این واکنش روزنامه زنجیره ای مسکوت مانده یا تحریف شده، چند مطلب 
است. 1- عیسی سحرخیز هرچند در نگاه افکار عمومی، انسان مبتذل و ورشکسته ای 
اس��ت ک��ه تا مرز حمایت از هم جنس ب��ازان و بهائیان پیش رف��ت و در پیوند کامل با 
گروهک های ضدانقالب- از لیبرال های نهضت آزادی تا شبه مارکسیس��ت های توده و 
فدائیان خلق- قرار گرفت اما در عین حال از مجموعه اصالح طلبان آدم معمولی نیست 
بله در دولت خاتمی، مدیرکل مطبوعات داخلی بود که طیفی از نشریات زنجیره ای را 
به کمک دیگر افراطیون مدعی اصالح طلبی راه اندازی کرد و به ایجاد پایگاه مطبوعاتی 
دشمن کمک کرد. بنابراین جای س��ؤال اس��ت که عنصری چنین آلوده و سقوط کرده 
و متهم به خیانت در مجموعه اصالح طلبان چه می کند و کدام سنخیت باعث تجانس 

امثال وی با مدعیان اصالح طلبی شده است!
2- این تنها نمونه رویگردانی مدعیان اصالح طلبی از حضرت امام)ره( و خط و 
مکتب الهی ایشان نیست. در همان دوره اصالحات علیرضا علوی تبار سردبیر روزنامه 
زنجی��ره ای صبح امروز )متعلق به س��عید حجاریان( صراحت��ا اعالم کرد 3 طیف در 
جبهه مش��ارکت حضور دارند که طیف های تکنوکرات و روشنفکر در آن، طیف خط 
امامی مخالف با آقا منتظری را به حاشیه خواهد راند. آیا غیر از این اتفاق افتاد. یا آن 
هنگام که اکبر گنجی در مصاحبه با تاگس اشپیگل سایتونگ گفت خمینی به موزه 
تاریخ خواهد رفت کدام یک از اصالح طلبان از جمله همین روزنامه اعتماد کمترین 
صدایی به اعتراض بلند کرد؟ و یا وقتی در 16 آذر 88 اوباش آشوب طلب و پیاده نظام 
فتنه گ��ران عکس حضرت امام را به آتش کش��یدند و خبر بع��د از آن به بزرگ ترین 
میراث امام - والیت فقیه- توهین کردند حتی گفتند انتخابات بهانه است، اصل نظام 
نشانه است« آیا مدعیان اصالح طلبی مرده بودند که صدایشان به اعتراض بلند نشد؟!

فرشاد مومنی: احیای سازمان مدیریت
در حد حرف است

اس��تاد دانشگاه عالمه طباطبایی درباره عزم دولت برای احیای سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی ابراز تردید کرد.

فرشاد مومنی در گفت وگو با روزنامه شرق و در پاسخ این سؤال که چقدر از احیای 
سازمان مدیریت را نمایشی می دانید؟ اظهار داشت: تا این لحظه تمام آن را. تاکنون 
فقط گفتند »باید بشود« اما اینکه چه بشود و چگونه بشود به آینده احاله داده شده 
است و از فرم صحبتی که مقامات گرامی مسئول داشتند برمی آید که هیچ آمادگی 

نرم افزاری برای این دوره زمانی برای احیای سازمان مدیریت تمهید نشده است.
وی در پاسخ این سؤال که »پس چه شد که تصمیم گرفتند احیا کنند؟« تصریح 
کرد: معاون اول محترم [رئیس جمهور] گفتند به اعتبار فشارهایی که به عنوان یک 
مطالبه جدی، حوزه عمومی وارد کرده است، چیزی فراتر از آن عنوان نکرده اند. آنچه از 
بیان مسئوالن برداشت می شود آن است که گویی دولت ضرورتی در این باره احساس 
نکرده و برای اینکه عزیزانی که ابراز نگرانی کرده اند به آرامش برس��ند خواستند این 

لطف را داشته باشند تا روحیات تقویت شود)!(
این اقتصاددان با انتقاد از برخی عددسازی های غیرواقعی می گوید: در شرایطی 
که درباره عددسازی هایی بحث شده و آمار رشد اقتصادی و نرخ بیکاری فصلی مورد 
نقد قرار می گیرد باید توجه داشت اگر در مسیر توسعه باشید آن تحوالتی که درباره 
شاخص های توسعه ای در کوتاه مدت یا فصلی عنوان می شود، می تواند کارکرد واقعی 
پی��دا کن��د. به عنوان مثال وقتی به شکل صوری بدهی های بخش تولید را تبدیل به 
وام می کنند دو نشان با یک تیر زده می شود. از یک طرف گفته می شود کاهشی در 
بدهی های معوق بانکی اتفاق افتاده است و از طرف دیگر افزایش تخصیص منابع به 
تولیدکنندگان را در گزارش های خود ذکر می کنند. به لحاظ صوری این حرف اشتباه 
نیس��ت. بانک ها بدهی های گذشته تولیدکنن��دگان را تبدیل به بدهی حال کردند و 
به این ترتیب از فهرس��ت معوقات بانک ها خارج شده اس��ت. بنابراین، این گفته آنها 
صحیح اس��ت اما این حرف راستی اس��ت که با واقعیت حسابدارانه منطبق نیست و 

نسبتی با واقعیت های اقتصاد ندارد.
مؤمنی اضافه کرد: االن این کاری نیز  که شورای عالی اداری در رابطه با احیای 
س��ازمان مدیریت کرده به همین شیوه انجام شده است. می بینیم این احیا صرفا در 
حد مجوز است و خود احیا نیست چرا که هیچ یک از مقدمات این کار فراهم نشده 
است. در 16 ماه اخیر ذره ای کار کارشناسی در خصوص احیای سازمان انجام نشده 
اس��ت. از این رو چطور می توانیم ادعای آن را داشته باشیم که س��ازمان مدیریت در 
حال احیاست. از آنجا که معاون اول رئیس جمهور گفتند که به رئیس سازمان برنامه 
دو هفته مهلت داده ایم که با کارشناسان درباره چگونگی احیا صحبت کنند؛ مشخص 
می شود حتی در حد یک مذاکره و نشست با کارشناسان هم مقدمات کار فراهم نشده 
است. اگر مسئله ای به آن پیچیدگی قابل تعیین تکلیف شدن و ارائه برنامه و نظر از 
س��وی کارشناس��ان در دو هفته باشد؛ پس در این 16 ماه به سهولت قابل احیا بود و 

این همه زمان نیز از دست نمی رفت.
اقتصاددان اصالح طلب اضافه کرد: فکر می کنم اگر آن شایعاتی که وجود داشت 
مبنی بر اینکه دولت به این جمع بندی رس��یده که بدون برنامه بودن دست مجریان 
را ب��از خواهد گذاشت - که البته عمیقا امیدوارم صحت نداشته باشد - واقعی باشد؛ 

نمی توان انتظار احیایی در زمانی قریب را داشت.
مؤمنی خاطرنش��ان کرد: بسیار متأسف هس��تم از اینکه دولت این 16 ماه را از 
دس��ت داده اس��ت ولی حداقل از این به بعد کمک کنیم که جدی گرفته شود و با 
استفاده از تجربیات تصمیماتی گرفته شود تا جایگاهی که برای نظام برنامه ریزی در 
نظر گرفته می شود از بنیانی استوار برخوردار بوده و با هر تلنگری قابل به هم ریختن 
نباشد. حداقل انتظاری که از دولت، مجلس و نخبگان می رود آن اس��ت که وقتی ما 
فهمیدیم حتی براساس گزارش های رسمی چیزی نزدیک به هزار میلیارد دالر به صورت 
غیربرنامه ای در اقتصاد تزریق می شود و در مقابل تغییر در جمعیت شاغل کشور نزدیک 

به صفر است، حریم برنامه ریزی را جدی گرفته و با آن سهل انگارانه برخورد نکنیم.

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون 
سیاس�ت خارج�ی و امنی�ت ملی 
مجلس شورای اسالمی  گفت: ما از 
مذاکره کنن�دگان خود انتظار داریم 
که اقدام اخیر سعودی ها برای تحت 
فش�ار گذاش�تن آمریکا جهت تن 
ندادن ب�ه توافق در مذاکره واکنش 

نشان دهند. 
اس��ماعیل کوثری عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اس��المی در گفت و گو با تسنیم، 
ب��ا اشاره به حضور س��عود الفیصل وزیر 
خارجه عربس��تان در مح��ل مذاکرات 

هس��ته ای ایران با گروه 1+5 گفت: کار 
پادش��اه عربس��تان در فرس��تادن وزیر 
خارج��ه ای��ن کش��ور به وی��ن و محل 
مذاکرات تحقیر حاکمیت خودشان بوده 
است و اینکه وزیر خارجه یک کشوری 
داوطلبان��ه در بحبوح��ه مذاکرات برای 
دادن امتیاز عازم وین می شود برای افکار 

عمومی خوشایند نیست.
وی افزود: عربس��تان باید بداند که 
همیشه دالرهای نفتی اش کارساز نیست 
و باید با سیاست بیشتری منتظر آینده 

مذاکرات باشد.
نماینده م��ردم تهران در مجلس با 

عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس: 

تیم مذاکره کننده به البی سعودی ها در وین واکنش نشان دهد 

نتیجه یک سال مذاکره با 5+1

كدخدا قابل اعتماد نبود
تحریم ها تمدید شد

بیان »ما از مذاکره کنندگان خود انتظار 
داریم که به این گونه رفتار س��عودی ها 
برای تحت فشار گذاشتن آمریکا جهت 
تن ندادن ب��ه توافق در مذاکره واکنش 
نشان دهند« تصریح کرد: آمریکا نیز اگر 
می خواهد حسن نیت خود را ثابت کند 
باید زیاده خواهی را کنار بگذارد و تحت 
تأثیر رفتار کش��ورهایی مثل عربستان 
قرار نگیرد.کوثری خاطرنش��ان کرد: ما 
امیدوار هستیم تیم مذاکره کننده تحت 
تأثیر البی های صهیونیست و سعودی ها 
ق��رار نگیرد و عزت مندانه از منافع ملت 

دفاع کنند.

کش�ورمان  مجلس  رئیس 
امت  تاکی�د ک�رد: دش�منان 
اس�المی ب�ا ایج�اد اختالفات 
فرقه ای س�عی دارند از قدرت 

امت اسالمی بکاهند.
علی بن الفطیس المری رئیس 
قوه قضائیه قطر  روز گذشته با علی 
الریجانی رئی��س مجلس شورای 

اسالمی دیدار و گفت وگو کرد.
طی ای��ن دی��دار الریجانی با 
اشاره به توانمندی های دو کش��ور 
در عرصه ه��ای گوناگ��ون، گفت: 
فرصت های فراوانی در بخش های 
مختلف سیاسی، اقتصادی و تجاری 
میان ای��ران و قطر وجود دارد که 
بای��د ب��ا گفت وگ��و و رایزنی های 
مس��تمر از آن ها ب��ه نفع دو ملت 

استفاده کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی 
در بخ��ش دیگری از س��خنانش 
بحران های اخی��ر در منطقه را به 
ضرر کش��ورهای اسالمی دانست 
و اف��زود: دشمنان امت اس��المی 
با ایجاد اختالفات فرقه ای س��عی 
دارند از قدرت امت اسالمی بکاهند.

وی در همی��ن راس��تا ادام��ه 
داد: باید با همفکری، ارتقاء سطح 

دیدارهای  سیاسی،   همکاری های 
منظ��م و ایج��اد وح��دت می��ان 
کشورهای اسالمی جلوی هرگونه 

اختالفی را گرفت.
توس��عه  پایان  در  الریجان��ی 
همکاری ه��ای پارلمان��ی، قضائی 
و تس��هیل در ام��ر روادید تجار و 
بازرگان��ان دو کش��ور را فرصت��ی 
برای گسترش همکاری های بیشتر 

فیمابین دانست.
در ادام��ه ای��ن دی��دار علی 
بن الفطیس الم��ری رئیس قوه 
قضائیه با ابراز خرسندی از روند 
رو به رشد ارتباطات میان قطر 
و جمهوری اسالمی ایران، گفت: 
همواره روابطی پایدار و برادرانه 
میان دو کش��ور وجود داشته و 
امیر و مقام��ات عالی رتبه قطر 
بر توس��عه مناس��بات دو جانبه 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با 
جمهوری اس��المی ایران تاکید 

دارند.
گفتنی است همچنین آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام نیز با 
علی بن فطیس المری، رئیس قوه 
قضائیه قطر دیدار و گفت و گو کرد.

الریجانی در دیدار رئیس قوه  قضائیه قطر:

بحران های اخیر در منطقه
 به ضرر کشورهای اسالمی است

گفت: باالخره بعد از یکسال مذاکرات درباره توافق نهایی، دیروز 
همان توافق ژنو برای 7ماه دیگر تمدید شد.

گفتم: یعنی 7ماه دیگر تحریم ها پابرجاس�ت و پیشرفت 
فعالیت های هسته ای ما هم متوقف باقی می ماند!

گفت: به هر حال، تمدید 7 ماهه بهتر از »توافق بد« است و نشان 
می دهد تیم هسته ای کشورمان به باج خواهی آمریکا تن نداده است.

گفتم: ایس�تادگی تیم هس�ته ای کش�ورمان قابل تقدیر 
اس�ت ولی مگر نه اینک�ه »توافق ژنو« را »ب�د« می دانیم که 
واقعا »بد« هم هس�ت، پس، تمدید 7ماهه آن نیز یعنی ادامه 

همان »توافق بد«
گفت: چه عرض کنم؟!

گفت�م: ی�ارو از لپه بدش می آمد، در ی�ک میهمانی برایش 
دلم�ه بادمجان آوردند، وقتی با چن�گال الیه بادمجان را کنار 
زد و چش�مش ب�ه لپ�ه درون آن افت�اد به میزب�ان گفت؛ ای 
فالن فالن شده، خیال کردی اگر پالتو تنش کنی، نمی شناسمش!

سرویس سیاسی- 
مذاکرات هسته ای وین در حالی 
خاتمه یاف�ت که پس از رایزنی های 
فشرده نمایندگان ایران و گروه 5+1، 
توافقنامه ژنو تا 10 تیرماه سال 1394 
تمدید شد و بر پایه این توافق مبهم، 
تحریم ها و تعلیق هسته ای ایران نیز 

تمدید شد.
روز گذشت��ه دهمین دور مذاکرات 
هس��ته ای ایران و گ��روه 1+5 طی یک 
س��ال گذشته در هتل »کوبورگ« شهر 

وین به پایان رسید. 
ع��دم دس��تیابی ب��ه ی��ک توافق 
جامع پس از یکس��ال مذاک��ره و البته 
ای��ران، موجب  اعتمادس��ازی یکطرفه 
شده اس��ت تا طرفین عمال به س��مت 
تمدی��د غیررس��می توافق پیش��ین در 
قالب یک توافقنامه کلی حرکت کنند؛ 
توافقی که باعث توقف برنامه هس��ته ای 
ایران ب��دون هزینه ای خاص از س��وی 
غرب منجر ش��ده اس��ت. البته تمدید 
توافق پیش��ین موض��وع غیرمنتظره ای 
نب��ود و کیهان در تحلیل های خود طی 
روزه��ای اخیر با ارائه اس��نادی محکم 
چنین رون��دی را پیش بینی کرده بود؛ 
آمریکایی ها حاضر به توافق نیستند و با 
بهانه جویی و زیاده خواهی مانع از بسته 
شدن ای��ن پرونده خواهند کرد چرا که 
اساسا مس��ئله آنها با جمهوری اسالمی 
چیز دیگری است و در چنین شرایطی، 
ادامه توافق مبهم و بد ژنو بهترین گزینه 

برای آنهاست.
چنان ک��ه اوبام��ا دو روز پیش در 
گفتگو با شبکه »ای بی سی« گفت: خبر 

خوب این است که توافق موقتی[ژنو] که 
ما وارد آن شدیم، بطور قطع پیش��روی 
برنامه هس��ته ای ایران را متوقف کرده؛ 

بنابراین یک توافق موفق بوده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم 
روز گذشته از تمدید توافق ژنو حمایت 
ک��رده و آن را بهتر از توافق بد عنوان و 
ابراز امیدواری کرد فش��ار به جمهوری 

اسالمی افزایش یابد.
بی بی س��ی هم در نتیجه مشارکت 
وی��ن اعالم کرد؛ آزاد شدن 3/5 میلیارد 
دالر از ام��وال بلوکه شده ایران در مدت 
باقیمانده در مقاب��ل 100 میلیارد دالر 

اموال بلوکه شده، بسیار ناچیز است. 
روز آخر وین

صب��ح دی��روز، وزیر ام��ور خارجه 
کشورمان در یک صبحانه کاری با وزیر 
خارجه چین دیدار کرد. پس از این دیدار، 
وزرای خارجه چین و روسیه درباره روند 
مذاکرات هس��ته ای در وی��ن گفت وگو 
کردن��د. وزیر خارجه چی��ن بعد از این 
دیدار تصریح کرد که به واسطه مشکالت 
فنی، زمان بیشتری را باید به مذاکرات 

هسته ای ایران و 1+5 اختصاص داد.

ظریف در ادام��ه نشس��ت های دو 
جانبه، ب��ا اشتون به گفتگو نشس��ت و 
پس از آن برای دومین بار با جان کری 
دیداری یکس��اعته برگزار ک��رد. بعد از 
نشس��ت دو جانبه وزرای خارجه ایران 
و آمریکا، نشست وزرای خارجه ایران و 
گروه 1+5 به ریاست »کاترین اشتون« 

برگزار شد.
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی روز 
دوشنبه همزمان با ضرب االجل مذاکرات 
هسته ای در مصاحبه با بی بی سی گفت: 
تمدی��د گفت وگوها گزینه مورد ترجیح 
تل آویو اس��ت و این رژیم امیدوار است 

که فشار بر ایران ادامه یابد.
ریانووستی  گذشته،خبرگزاری  روز 
روس��یه به نقل از یک مق��ام نزدیک به 
تی��م مذاکره کننده ایران��ی اعالم کرد: 
»ضرب االجل می توان��د تنها برای چند 
س��اعت یا چند روز تمدید شود و قطعا 
نمی تواند برای چن��د ماه تمدید گردد. 
سی ان ان نیز در خبری اعالم کرد: گروه 
1+5 حاضر به تغییر موضع خود نیست. 
س��اعاتی بعد از اعالم این اخبار، پس از 
پایان نشست وزرای خارجه ایران و گروه 

1+5، طرفین، توافقنامه ژنو را تا 10 تیر 
ماه سال 1394 تمدید کردند و قرار شد 
مذاکرات به زودی آغاز و طی هفته های 
آینده برای دستیابی به توافق ادامه یابد. 
برخی خبرنگاران اعالم کردند ایران در 
این مدت بطور متوس��ط ماهیانه 700 
میلی��ون دالر از دارایی های بلوکه شده 
خود بابت فروش نفت را دریافت خواهد 
ک��رد. یک منب��ع نزدیک ب��ه مذاکرات 
هس��ته ای نی��ز در پایان ای��ن مذاکرات 
اعالم کرد ترتیب��ات آزادی دارایی های 
ایران براساس توافق ژنو ادامه پیدا خواهد 
کرد و برخی جزئیات زمان بندی در دست 

تنظیم است.
دیپلمات ها می گویند که براس��اس 
این توافق که تمدید توافقنامه موقت ژنو 
محسوب می شود طرفین باید چارچوب 
کلی توافق را تا 10 اسفند ماه سال جاری 
)1 مارس 2015( و توافق نهایی را تا 10 
تیر سال آتی شمسی )1 جوالی 2015( 

منعقد کنند.
حال با توجه به توافق صورت گرفته، 
همان بندهای کلی توافقنامه ژنو تکرار 
خواهد شد. متأسفانه باید گفت که ایران 
متضرر این تواف��ق خواهد بود، چرا که 
بدون آنکه آورده ای داشته باشد، مجبور 
به ادامه توافق مبهم و یکطرفه ژنو خواهد 
بود و طرف غربی نیز با وعده های نسیه 
درخص��وص رفع تحریم ه��ا، بدون آنکه 
نیاز باشد امتیاز خاصی بدهد، همچون 
یکسال گذشته نظاره گر عملکرد ایران در 

توقف فعالیت های هسته ای خود است.
تماس تلفنی روحانی و پوتین

روز گذشت��ه »والدیمیر پوتین« و 
»حسن روحانی« روسای جمهور روسیه 
و ایران با یکدیگ��ر تماس تلفنی برقرار 
کردند. شبکه المیادین گزارش کرد که 
پوتین به روحانی اطمینان خاطر داد که 
مس��کو اجازه نخواهد داد که مذاکرات 
هسته ای تا بی نهایت ادامه داشته باشد 
و در رف��ع تحریم ه��ا علیه ای��ران تعلل 

صورت گیرد. 
طبق این گزارش، مس��کو پیشنهاد 
کرد که تحریم ها علیه ایران را به صورت 
تدریجی و یکجانبه حذف کند و در این 

موضوع چین را با خود هم راستا کند.
این خبر در حالی اعالم می شود که 
نشس��ت وزرای خارجه ایران و 1+5 در 
وی��ن به اتمام رس��ید و توافقنامه ژنو تا 

تیرماه سال آینده تمدید شد.
بقیه در صفحه 10


