
یادداشت روز

کیهان و خوانندگان

گفت و شنود

اخبار كشور
صفحه 2

یک شنبه ۷ تیر 139۴
11 رمضان1۴36 -شماره  21۰9۴

خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

عربستان درصدد پیروزی در یک جنگ شکست خورده است و در عین 
حال می خواهد که این »پیروزی نمایان« باشد. برای رسیدن به این پیروزی، 
رژیم آل ســعود خود را برای پرداخت هزینه گزاف آماده کرده اما واقعیت 
این است که از زمان آغاز تجاوز علیه یمن، از این هدف دورتر شده است.
رژیم عربستان با اســتفاده از تجربه رژیم صهیونیستی، شکل گیری 
یک جریان قوی اعتقادی که ریشــه عمیقی در جامعه خود دارد را برای 
موجودیت خود بشدت خطرناک می داند و بر این اساس گمان می کند اگر 
در ســالهای آغازین به طور یکپارچه و قاطع به مقابله با آن برنخیزد در 
آینده قطعا نمی تواند از آســیب های حیاتی آن در امان بماند. اما در عین 
حال این رژیم از ابزار الزم برای ریشه کن کردن این جنبش انقالبی بهره مند 
نیست بنابراین ناگزیر شده از طریق طرح یک معادله تا حدی پیچیده به 

این هدف نزدیک شود.
رژیم عربستان در شرایط کنونی و پس از حدود 100 روز از جنگ تحمیلی 
به این نتیجه رســیده که یک »پیروزی نمایان« می تواند مقدمات حذف 
حریف قوی پنجه را از میدان فراهم کند. منظور رژیم سعودی از پیروزی 
نمایان یک نوع پیروزی اســت که اوال کسی درباره برنده شدن عربستان 
در جنگ تردید نکند و ثانیا شامل یک پیروزی کانونی باشد که الیه هایی 

را در درون خود جای دهد.
براساس آنچه از مواضع رژیم سعودی برمی آید »عقب نشینی انصارالله از 
شهرهای تحت اختیار خود« و یا »پذیرش مشروعیت  هادی و بحاح از سوی 
انصارالله«  بصورت توامان و یا حتی انفرادی، پیروزی نمایان عربستان در 
جنگ با یمن را رقم می زند. این البته اگر اتفاق بیفتد واقعیت دارد و پیروزی 
نمایان خواهد بود. اگر انصارالله عقب نشینی از شهرهای مختلف و یا حتی 
عقب نشــینی از یکی دو شهر استراتژیک را بپذیرد و آنها را به نیروهای 
وابسته به رژیم ســعودی تحویل دهد در واقع مشروعیت سیستمی - و 
دولتی- که در این مناطق، پس از واگذاری انصار به وجود می آید را پذیرفته 
است و از آنجا که در سطح بین المللی کسی فرمول یک کشور و دو دولت را 
نمی پذیرد در واقع به حق طرف مقابل در نمایندگی کردن عنوان »یمن« را 
پذیرفته است. بنابراین عقب نشینی حتی اگر از یک شهر استراتژیک مثل 
عدن صورت گیرد، عقب نشینی از چندین موضوع دیگر نیز صورت گرفته 
اســت. از این رو تیم اعزامی از ریاض به ژنو، بارها خطاب به نماینده دبیر 
کل سازمان ملل، گفتند »البد ِلالنسحاب- گریزی از عقب نشینی نیست«. 
یا اگر انصارالله مشروعیت دولت هادی و بحاح را بپذیرد، در واقع پذیرفته 
است که فرماندهی ارتش و اداره استانها و در اختیار داشتن سالح تنها در 
صالحیت دولت است. آنگاه پس از آن انصارالله باید از شهرها عقب نشینی 
کند و به رژیم وابسته به عربستان تحویل دهد و یک بار دیگر و برای مدتی 

نامعلوم سیطره ظالمانه عربستان بر یمن را بپذیرد.
عربستان برای رسیدن به مقصود خود- پیروزی نمایان- از هر ظرفیتی 
که بتواند فراهم کند، اســتفاده می نماید که به بعضی از موارد آن اشاره 

می شود:
1- خبرهای متعددی از حضور افسران ارشد عملیاتی رژیم صهیونیستی 
در اتاق جنگ ریاض و در نزدیکی شهرهای مرزی عربستان با یمن حکایت 
می کنند کمااینکــه بعضی از خبرهای موثق از چند نوبت عملیات نظامی 
هواپیماهای اسرائیل  علیه مردم یمن خبر می دهند. این موضوع از روابط 
حساس امنیتی میان رژیم های صهیونیستی و وهابی حکایت می کنند. حدود 
دو سال پیش این قلم پس از استفاده رژیم صهیونیستی از خاک عربستان 
برای حمله به تاسیســات یرموک واقع در شمال شهر خارطوم پایتخت 
ســودان، در این ستون از روابط فعال دستگاه های نظامی امنیتی تل آویو 
و ریاض خبر داد هم اینک و پس از جنگ یمن این روابط بســیار آشکار 
شده به گونه ای که دو هفته پیش روزنامه های معتبر رژیم صهیونیستی از 
هم پیمانی تل آویو- ریاض در جنگ یمن خبر دادند و هیچ مقام سعودی هم 

در برابر آن موضع نگرفت. 
2- پذیرش ریسک کشانده شدن جنگ به درون سرزمین عربستان 
یکی دیگر از موارد مهم در این بحث است. هیچکس جنگی را علیه همسایه 
خود شروع نمی کند تا سرزمین خود را در معرض آماج حمالت متقابل قرار 
دهد اما به نظر می آید دفع خطرات آتی جنبش انقالبی انصارالله برای رژیم 
وهابی آنقدر مهم بوده که به این ریسک دست زده است. عربستان سعودی 
به خوبی می دانست که در صورت حمله نظامی به یمن، انصارالله متقابال به 
خاک عربستان هجوم می برد کما اینکه این اتفاق بصورت موردی در اثنای 
عملیات طوفان قاطعیت- عاصفهًْ الحزم- و بصورت گسترده در جریان دو 
هفته اخیر افتاده است. اما با این وجود این رژیم به چنین خطری تن داد. 
هم اینک یک محدوده حــدود 3500 کیلومترمربعی به عمق حدود 122 
کیلومتر در استانهای عسیر، جیزان و نجران در تیررس حمالت موشکی 
و غیرموشــکی انصارالله قرار دارد و این امکان وجود دارد که طی روزها 
و هفته های آینده مناطق بیشتری در معرض تهدید مداوم انصارالله قرار 
گیرد اما رژیم ســعودی با علم به چنین واکنشی، عواقب حمله به یمن را 
پذیرفته است. اما آیا واقعا با پذیرش چنین ریسکی، ریاض به اهداف خود 
می رسد؟ واقعیت مطلب این است که این رژیم در میزان توانایی های خود 

اغراق کرده است.
3- هماهنگی سطوح منطقه ای و بین المللی با هزینه  زیاد مالی- عربستان 
برای همراه کردن اعضای دائم شــورای امنیت و بخصوص روسیه هزینه 
هنگفتی را پرداخت کرده اســت. قراردادهای نظامی که در اوایل جنگ و 
در جریان سفر وزیر خارجه قبلی عربستان به فرانسه با اوالند بسته شد 
که به مطبوعات هم راه یافت و قراردادهای سنگین که ارزش آنها از حدود 
10 میلیــارد دالر فراتر می رود و در زمان مذاکرات دو هیئت یمنی در ژنو، 
در ســفر محمدبن زاید- ولیعهد دوم- به سن پترزبورگ میان او و پوتین 
بسته شد تنها بخشی از هزینه باالیی است که رژیم سعودی متحمل شده 
است. بر این اساس ما در سطح بین المللی و منطقه ای شاهد نوعی همراهی 
و سکوت معنادار بوده ایم. عدم صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت که 
در روز روشن جنگ با این وسعت و دامنه را نمی بیند و اسمی از عربستان 
به میان نمی آید، نشــان می دهد که عربستان و این کشورها به نوعی به 

توافق رسیده اند.
4- تشدید محاصره دریایی با بهره گیری از الگوی جنگ نابرابر غزه- 
رژیم ســعودی از اولین روز جنگ به محاصره دریایی یمن مبادرت ورزید 
و تاکنون اجازه نداده که یک کشتی در سواحل یمن پهلو بگیرد. تشدید 
محاصره دریایی در واقع به معنای محاصره مردم مظلومی است که هم اینک 
در زیر تابستان گرم به ســوخت و دارو و غذا احتیاج دارند عربستان با 
کپی برداری از نسخه رژیم صهیونیستی تالش می کند تا حریف را ضعیف 

و آماده تسلیم نماید.
5- ادامه دادن به جنگ و در عین حال تشدید آن در شمال یمن- رژیم 
سعودی با این نیت که موقعیت استقراری انصارالله را در شمال تضعیف کند، 
حمالت خود را علیه استانهای صعده و حجه گسترش داده است اما واقعیت 
این است که تصرف مناطق شمالی هدف اقدامات وابستگان به عربستان 
نیست بلکه هدف اصلی کشاندن محافظان از استانهای حساس تعز و عدن 
به سمت شمال و سپس اســتفاده از نیروهای خود برای سیطره بر تعز و 
عدن است بر این اساس حمالت خود را به مناطق شمالی تمرکز داده است.
اما در ورای این مباحث عربستان اساسا ظرفیت ورود به چنین جنگی 
را نداشت حاال هم علیرغم تشدید حمالت، عربستان نمی تواند به هدف 
خود برسد چرا که طرف مقابل عربستان جریان مستحکمی است که زیر بار 
فشار نمی رود. رژیم عربستان روی برتری هوایی، برتری اقتصادی و برتری 
سیاسی خود حساب کرده اســت و این در حالی است که نیروی هوایی 
عربستان قادر به شناسایی دقیق محل استقرار نیروهای پارتیزان نیست 
و برتری اقتصادی در اینجا معنا و مفهوم ندارد چرا که این جنگ اساســا 
ماهیت اقتصادی ندارد. برتری سیاسی نیز حداکثر می تواند به صدور یک 
قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل منتهی شود اما نمی تواند یک 

حریف سرسخت را به پذیرش آن وادار نماید.
جنگ نمی تواند برای مدت زیادی دوام آورد. از این رو رژیم سعودی 
ضمن آنکه روی حمالت شــدید هوایی تاکید مــی ورزد، از دیگران 
می خواهد که راهی برای برون رفت عربستان از این مهلکه بیابند چرا 
که به وضوح می داند ادامه جنگ ضربات مهلکی را بر پیکر عربستان 

وارد خواهد کرد.

طوالنی شدن جنگ 
موقعیت سنجی ریاض و صنعا

كف پا

سعداهلل زارعی

* آقای رئیس جمهور که معتقد است دولت با مشکالت مالی مواجه است 
در ســفرهای استانی از هزینه ســنگینی که برای تهیه بنرهای متعدد و 
نصب داربســت و... می شود، جلوگیری کند تا مردم آنچه را که مسئوالن 

می گویند باور کنند.
0919---0106
* مجلــس نمی خواهد به بحث افطاری های دولتی هــا ورود کند که این 
افطاری های 40-130 هزار تومانی چگونه تهیه می شــود و چه کســانی 
برســر این ســفره های افطار حضور می یابند؟ آیا این نحو هزینه کردن با 
روح انقالب، اقتصاد مقاومتی و زمانی که ادعا می شود آب ما هم به تحریم 

وصل است منافات ندارد؟!
علیمردانی
* از ایستگاه مترو امام خمینی)ره( که خارج می شوی، دالالن و فروشندگان 
داروهای کمیاب شما را احاطه می کنند- برخی حتی با روزه خواری علنی 
و بطری آب به دســت- صحنه کاملی از شــبکه فساد در حوزه سالمت را 
به نمایش می گذارند. آیا دســتگیری این دالالن و فروشندگان غیرقانونی 

و رسیدگی به گردانندگان این شبکه های فساد واقعاً کار مشکلی است.
0912---0767
* به رغم فصل تابستان و ورود میوه های گوناگون به بازار، طی بررسی های 
به عمل آمده قیمت میوه ها نســبت به ســال قبل از افزایش گاه 3 برابری 
برخوردار شــده اند. نمایندگان مجلس و رسانه ها نیز کمتر به این مسائل 
ورود می نمایند. مردم روزه دار انتظار دارند نظارتی بر فروشگاه های میوه و 
تره بار داشته باشند تا آنها نیز بتوانند با درآمدهای پایین خود از میوه های 

فصل استفاده کنند.
عرب سرخی

* دعوت چراغ خاموش دولت از تجار، اســاتید دانشگاهی و... آمریکایی به 
ایران و پذیرایی مفصل از آنان در بهترین هتل های کشور با پول بیت المال 
نوعی التماس به این به اصطالح کدخدا می باشد. چیزی که با روح اهداف 
حضرت امام خمینی)ره( و منطق رهبری معظم انقالب کاماًل منافات دارد.
091 2---6127
* چرا استاندار و فرماندار کرج به همایش هنجارشکن قلیلی دختر و پسر 
سبکسر و نادان در پارک ایران زمین کرج هیچ واکنشی نشان ندادند و فقط 
نظاره گر بودند اما برای همایش مردمی و انقالبی»به غرب باج نمی دهیم« 

این همه سنگ اندازی کردند!
0919---3416
* در ایام ماه مبارک رمضان بسیاری از دید و بازدیدها و صله  ارحام در شب 
انجام می گیرد از طرف دیگر تعداد قابل توجهی از مردم برای شــرکت در 
مراسم های مذهبی در مساجد حضور پیدا می کنند ضرورت دارد مسئوالن 
شــرکت واحد و مترو ساعات خدمات دهی معمول خود را افزایش بدهند. 

امیدواریم توجه بشود.
0919---7902
* در پروژه آبیاری چم شــیر استان بوشهر مشغول به کارم. بعد از دو سال 
کار کردن، وزارت نیرو اعالم کرد، تأمین آب این پروژه مشــکل اســت! آیا 
واقعاً برای این پروژه هیچ مطالعه ای نشــده بود؟ برخی تمام پس اندازهای 
زندگی خود را در این پروژه ســرمایه گذاری کردند حاال با تأخیر 4 ماهه 
پرداخت حقوق، اعالم می کنند که آب کم است پروژه را تعطیل کنید! چرا 

کسی به حل این مشکالت رسیدگی نمی کند؟
0916---4728

پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
در پاســخ به مطلب مندرج در روزنامه، مورخ 21 خرداد 1394 صفحه 2 
با مضمون: درخواست اجرای طرح تفکیک واگن های ویژه بانوان با جدیت 
بیشتر ضمن تشکر از دست اندرکاران محترم آن روزنامه به خاطر انعکاس 
پیام های مردمی و انتشار پاسخ های شرکت بهره برداری مترو به مشکالت 
مطرح شــده مســافران ارجمند، با احترام به آگاهی می رساند؛ این روزها 
مســافران خوب مترو، شــاهد حضور مأموران و همچنین پرسنل محترم 
پلیس در ایســتگاه های خطوط مختلف هســتند؛ حضوری مهربان و اما 
جدی و قاطع که در این مدت کوتاه، منجر به موفقیت نســبی در اجرای 
طرح یاد شده و در نتیجه آرامش و آسایش و رضایت بیشتر بانوان محترم 
شده است. شرکت بهره برداری مترو اطمینان دارد که آن تعداد معدود از 
آقایان محترمی که هنوز با اجرای طرح تفکیک واگن ها با پرسنل حاضر در 
ایستگاه ها همراه و همگام نشده اند، به زودی باور خواهند کرد که برخورداری 
از محیط آرام و امن در واگن های بانوان از خواســته ها و مطالبات به حق 
مادران، دختران، خواهران و همســران همگی ما شهروندان است و تحقق 
این مهم و آرامش و آسایش عزیزان مان، مستلزم رعایت حقوق یکدیگر و 
همکاری متقابل همه مسافران شریف و شایسته مترو با خدمتگزاران خود 
در یکی از بزرگ ترین پروژه های ملی کشــور اسالمی مان می باشد. شایان 
ذکر است که ورود آقایان به واگن های بانوان نقض حقوق شهروندی است 
و طبق آیین نامه ها و مقررات عمومی شرکت بهره برداری مترو و طبق ماده 
619 قانون مجازات اسالمی، چنانچه خانمی به این موضوع اعتراض کند و 
این اقدام فرد، ایجاد مزاحمت برای بانوان تلقی شود، جرم بوده و برخورد 
قضایی در دستور کار عوامل انتظامی مستقر در مترو قرار خواهد گرفت. این 
شرکت، اجرای مطالبات به حق و خواسته های مسافران عزیز را جزء وظایف 
خدمتگزاران مــردم در مترو تهران می داند و طرح حفظ حریم واگن های 
بانوان را با جدیت و قاطعیت پیگیری می کند. اینک شــرکت بهره برداری 
مترو سپاســگزار کلیه مسافران محترمی است که در زمینه برخورداری از 
فرهنگ سفر و استفاده از مترو در سطح و تراز خوبی قرار گرفته و بر این 
باورند که این مهم باید روز به روز ارتقاء یابد تا بدین وسیله ارائه خدمات 

بهینه به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.
 پاسخ شرکت خودروسازی سایپا

در پاسخ به مطلب مندرج  در روزنامه کیهان تاریخ 94/3/10 مبنی بر نقص 
پمپ بنزین در خودرو 131 و عدم پاسخگویی صحیح از طرف نمایندگی 
مجاز ســایپا در خصوص توقف 15 روزه خودرو به آگاهی می رساند: پس 
از پیگیری و گرفتن مشــخصات مشتری، به نام  آقای صفرعلی محمدی از 
استان البرز با شماره 0935554655، که پس از تماس و شنیدن مشکالت 
مشتری، هماهنگی الزم با شرکت سایپا یدک در خصوص رفع مشکل صورت 
گرفت و با معرفی ایشــان به نمایندگی مرکزی مشکل خودرو برطرف شد 
و در حال حاضر از پیگیری و رفع ســریع مشــکل توسط کارکنان شرکت 

سایپا رضایت دارد.
پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 6

در پاســخ به مطلب منــدرج در مورخ 94/3/16 مبنی بــر »احداث دکه 
مطبوعاتی در محدوده بلوار کشــاورز - جمالزاده« ضمن تقدیر از دغدغه 
این شهروند گرامی به اطالع می رساند: »مکاتبات الزم با شهرداری ناحیه 
مزبور صورت گرفته و در این خصوص برنامه ریزی و اقدامات الزم به عمل 

خواهد آمد.«

وعده همکاری هسته ای
پس از آن همه بدعهدی غرب

خبرگزاری آسوشــیتدپرس از ارائه  ســند همکاری هسته ای مشروط 
غرب به ایران خبر داد.

براســاس این ســند به ایران قول داده شده که در ازای توقف فعالیت 
نیروگاه آب سنگین اراک، نیروگاه آب  سبک در اختیار این کشور قرار بگیرد. 
نیروگاه آب ســنگین اراک قادر به تولید پلوتونیوم است که می تواند برای 

ساخت چندین بمب اتمی در یک سال کافی باشد.
در این ســند همچنین به ایران قول داده شده که سوخت مورد نیاز و 
نیز کلیه احتیاجاتش برای هر رآکتوری که بخواهد تامین شود. همچنین به 
ایران وعده کمک در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای، پزشکی هسته ای، 

تحقیقات و نیز جابه جایی زباله های اتمی داده شده است.
در مورد سایت فردو تصریح شده که اگر این سایت به جای غنی سازی 
اورانیوم برای تولید ایزوتوپ مورد استفاده قرار گیرد، می توان بر سر ادامه 

فعالیت آن به توافق رسید.
اما از آنجا که فرایند تولید ایزوتوپ به تکنولوژی مشابه غنی سازی اورانیوم 
نیاز دارد و یکی از این دو می تواند فوری جایگزین دیگری شود، این پیشنهاد 

احتماال با مخالفت کنگره آمریکا روبرو خواهد شد. 
از آنجا که سایت فردو در عمق زمین قرار دارد و بین کوه ها محصور است، 
در برابر حمالت هوایی مصونیت دارد. به همین دلیل آمریکا و متحدانش از 
مدتها پیش مصر هستند که فعالیت غنی سازی اورانیوم این سایت متوقف 
شود. در صورت شکست مذاکرات، گزینه حمله به مراکز اتمی ایران، از سوی 

آمریکا و اسرائیل همچنان گزینه ای مطرح است.
یک دیپلمات در وین به آسوشیتدپرس گفته که چین اعالم آمادگی کرده 
تا در فرآیند جابه جایی تاسیسات آب سنگین اراک با آب سبک کمک کند. 
همچنین فرانسه مسئولیت دفن زباله های اتمی ایران را پذیرفته است. بریتانیا 

نیز آماده است تا در بخش امنیت و ایمنی هسته ای به ایران کمک کند.
پیشــنهادهای همکاری و کمک هسته ای از این دست در حالی است 
که فرانســوی ها حاضر نشدند سهم 10 درصدی مالکیت ایران از موسسه 
یورودیف را پرداخت کنند. شرکت آلمانی زیمنس نیز با نقض تعهد، اجرای 

نیروگاه اتمی بوشهر را نیمه کاره گذاشت.
همچنین آمریکا و متحدان غربی آن در ماجرای نیاز ایران به ســوخت 
20 درصد رآکتور تهران )و تهیه رادیو داروهای 800 هزار بیمار(، نیاز ایران 
را به گروگان گرفته و نه تنها حاضر به فروش ســوخت 20 درصد نشدند، 
بلکه برای این کار در بازارهای جهانی مانع تراشی کردند اما ایران به همت 

متخصصان خود توانست این سوخت را تولید کند.
همچنین شــایان ذکر اســت که چینی ها به عنوان طرف قــرارداد احداث 
تأسیســات یوســی اف اصفهان در ســال چهارم قرارداد خود- مقارن با دولت 
اصالحات- نقض تعهد کردند و این تأسیسات توسط متخصصان ایرانی ساخته شد.

پنج مورد نقض خطوط قرمز نظام
در بیانیه لوزان

در بیانیه لوزان پنج خط قرمز مورد تاکید رهبر معظم انقالب رعایت 
نشده است.

ســایت رجانیوز با تاکید بر اینکه در توافق نهایی باید خطوط قرمز 
مورد تصریح رهبر انقالب )بازخوانی شده در دیدار مسئوالن نظامی رعایت 
شود(،  نوشت: رهبر معظم انقالب فرمودند: »آنها اصرار دارند بر محدودیت 
بلندمدت؛ ما گفتیم ما محدودیت ده سال و دوازده سال و مانند اینها را 
قبول نداریم؛ ده سال یک عمر است؛ همه آنچه ما در این مدت به دست 
آوردیم، در حدود ده ســال طول کشیده است!«. اما براساس گزاره برگ 
اولیه وزارت خارجه کشــورمان که در 13 فروردین 94 منتشر و ساعاتی 
بعد از سایت وزارتخارجه حذف شد و هم چنین اظهارات آقای عراقچی در 
31 فروردین 94 در دانشگاه عالمه طباطبایی، محدودیت 10 ساله برای 
برنامه هسته ای ایران قطعی شده است. در این باره عراقچی اظهار داشت؛ 
»با چشــم اندازی که در مذاکرات وجود دارد بعد از ده ســال محدودیت 
تولید ما می توانیم مراحل تکمیل غنی سازی را آغاز کنیم... ما پذیرفتیم تا 
10 سال ظرفیت سانتریفیوژهایمان پنج شش هزار باشد و 15 سال مرکز 

غنی سازی جدیدی تاسیس نکنیم و آب سنگین نسازیم.«
رهبر انقــالب همچنین درباره ادامه تحقیق و توســعه و نپذیرفتن 
محدودیــت در این زمینه تصریح کردنــد: »در همین مدت محدودیت 
هم که ما قبول می  کنیم، کار تحقیق و توســعه و ساخت و ساز باید ادامه 
پیدا کند، که این هم از جمله خطوط قرمزی است که مسئولین محترم 
روی آن تکیه کردند؛ گفتند ما حاضر نیستیم از تحقیق و توسعه دست 
برداریم؛ حق با اینها است. در طول این سال های محدودیت هم، بایست 
 current تحقیق و توســعه ادامه داشته باشد.« اما با وارد شدن عبارت
)جــاری( در متن توافق ژنو، موضوع تحقیق و توســعه ایران در حالت 
جــاری و فعلی باقی می ماند و تاســف بارتر اینکه در بیانیه لوزان همین 
میزان نیز از حد »جاری« به یک جدول زمانی و سطح توافق شده کمتر 

و محدودشده تری تبدیل شد.
رجانیوز خاطرنشان کرد: اساسا فرآیند تحقیق و توسعه یک ماشین 
سانتریفیوژ از هر نسلی، فقط تولید یک نمونه از آن ماشین نیست. وقتی 
یک ماشین جدید سانتریفیوژ تولید و یک نمونه آن گازدهی می شود، هنوز 

فرآیند تحقیقاتی آن کامل نشده است، مثل صنعت خودروسازی که وقتی 
یک نمونه آزمایشــگاهی خودرو از یک مدل جدید تولید و تست می شود 
به معنی این نیست که کار تحقیقات آن خودرو کامل شده است بلکه باید 
ده ها نمونه از این خودرو تولید و در شرایط مختلف تست شده و بکارگیری 

شود تا فرآیند تحقیقات کامل شده و تولید صنعتی خودرو ممکن شود.
رجانیوز درباره خط قرمز »لغو یک جانبه تحریم ها در روز امضای توافق« 
نوشت؛ رهبر انقالب در این باره تصریح کردند: »تحریم های اقتصادی و مالی 
و بانکی، چه آنچه به شورای امنیت ارتباط پیدا می کند، چه آنچه به کنگره 
آمریکا ارتباط پیدا می کند، چه آنچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا می کند، 
همه باید فورا در هنگام امضای موافقت نامه لغو بشــود، بقیه تحریم ها هم 
در فاصله های معقول [لغو بشود]. البته  آمریکایی ها در زمینه تحریم ها یک 
فرمول پیچیده چند الیه عجیب و غریبی را مطرح می  کنند که اصال اعماق 
آن معلوم نیست؛ از انتهای آن چه درمی آید.« در این باره نیز اگرچه تاکنون 
رئیس جمهور بارها تاکید کرده است که تحریم ها در روز »اجرای توافق« لغو 
خواهند شد نه »امضای  توافق«، اما فارغ از اظهارات متعدد مقامات آمریکایی 
مبنی بر »تخفیف بعضی تحریم ها نه لغو همه آنها« و توجه در بیانیه لوزان 
نشان می دهد قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد، چنانچه در متن بیانیه لوزان 
خبری از لغو تحریم های آمریکا نیست بلکه تنها به تعلیق )cease( اجرای 
تحریم های ثانویه آمریکا، آن هم پس از تایید راستی آزمایی آژانس درباره 

تعهدات ایران اشاره شده است.« 
رهبر انقالب همچنین با رد مرجعیت آژانس به عنوان یک نهاد بی طرف 
تاکیــد کردند: »ما با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفیم. 
ما به آژانس بدبینیم؛ آژانس نشــان داده که هم مستقل نیست، هم عادل 
نیســت. این در حالی است که در متن توافق ژنو خبری از تایید اقدامات 
ایران توســط آژانس نبود اما متاسفانه در بیانیه لوزان مرجعیت آژانس به 
عنوان تایید کننده اقدامات و تعهدات ایران پذیرفته شده و همانطور که در 
بند قبلی نیز ذکر شد شرط تعلیق تحریمهای ثانویه آمریکا علیه ایران نیز 

مشروط به تایید و راستی آزمایی آژانس شده است.
رهبر انقالب در زمینه مخالفت با بازجویی از شخصیت  ها و بازرسی های 
نامتعارف از کشور نیز فرمودند: »با بازرسی های غیرمتعارف هم بنده موافق 
نیستم؛ پرس وجوی از شخصیت ها را هم به هیچ وجه قبول ندارم و موافق 
نیســتم؛ بازرســی از مراکز نظامی را هم نمی پذیرم همچنان که قبال هم 
گفتیم.«؛  اما تاکنون با توجه به متن توافق ژنو و بیانیه لوزان که در هر دوی 
آنها از پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی از سوی دولت ایران سخن به میان 
آمده است،  عمال زمینه برای هرگونه نظارت نامتعارف و هم چنین بازجویی 
از شــخصیت های علمی یا امنیتی کشور فراهم شده چرا که اساسا فلسفه 
پذیــرش و اجرای پروتکل الحاقی رفع نگرانی های نامحدود و ناتمام طرف 
مقابل است و بدیهی است زمانی که این موضوع از سوی ایران پذیرفته شود، 
بسیاری از اماکن نظامی و افراد مختلف برای بازجویی آژانس مطرح خواهند 
شد که آن وقت در ازای نپذیرفتن درخواست آژانس برای دسترسی به این 
اماکن و افراد، طرف مقابــل ادعا خواهد کرد همچنان نگرانی هایش بابت 
پرونده هسته ای ایران  پا برجاست و از آنجا نیز که شرط تعلیق  تحریم های 
آمریکا به تایید آژانس گره خورده است، عمال هیچ تحریمی حتی تعلیق نیز 
نخواهد شد. نکته تاسف بار آنکه در متن بیانیه لوزان ضمن تاکید بر پذیرش 
و اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران، تعبیر »access enhanced« نیز 
به کار رفته است که عمال زمینه برای دسترسی های بیشتر و فرا پروتکلی 

آژانس به اماکن و افراد در ایران را مهیا کرده است.«
عبداهلل نوری: روحانی

کاتالیزور است
عبداهلل نوری می گوید اصالح طلبان نباید سرمایه  سیاسی خود را پشت 
سر روحانی جمع کنند و روحانی یک کاتالیزور برای گذار است. او همچنین 
می گوید اصالح طلبان باید با حاکمیت اعتمادسازی کنند و برخالف سیاست  

گذشته تحریم انتخابات، در انتخابات حضور داشته باشند.
وزیر کشور دولت اصالحات در مصاحبه با اندیشه پویا گفته است: امروز 
مجموعاً اصالح طلبان کم  صحبت می کنند. شاید احساس می کنند زمینه ای 
در حاکمیت برای شنیدن صحبت هایشان نیست یا محدودیت هایی وجود 

دارد که باعث می شود خیلی وارد مسائل نشوند.
وی درباره روحانی گفته است: اینکه برخی نیروهای اصالح طلب نخواهند 
ســرمایه سیاسی شان را پشت  سر آقای روحانی جمع بکنند، حرف غلطی 
نیست. اگر یکی بگوید که نباید به گونه ای وانمود شود که همه خواسته های 
اصالح طلبان در دولت آقای روحانی خالصه شده، حرف درستی است. اما 
یک زمان یکی می گوید از دولت آقای روحانی حمایت نشــود، من مخالف 
این نگاه هســتم. از دولتی که در جهت بهبود اوضاع سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و مناســبات بین المللی گام هایی برداشته، وظیفه همه 
ما است که حمایت کنیم و اصالح طلبان هم این کار را می کنند. اما اینکه 
برنامه ها و عملکرد آقای روحانی مساوی با همه خواسته های اصالح طلبان 

است، قطعاً چنین نیست. آیا اصالح طلبان باید خواسته هایشان را محدود 
کنند به آن چیزی که دولت روحانی انجام می دهد؟ نه! خواســته ها باید 

سر جای خودش باشد.
مدیرمسئول روزنامه توقیف شده خرداد همچنین اظهار داشت: جریان 
اصالحات چون اصالح طلب اســت و دنبال فروپاشــی نیست، باید برای 
حرکت گام به گام برنامه ریزی کند و به این منظور باید با طرف مقابل در 
چارچوب اصول اصالح طلبی تعامل کند و از ستیز فاصله بگیرد. کشاندن 
اصالح طلبان به بگو مگوهای سیاسی و عکس العمل های تند، هدف برخی 
جریانات افراطی مقابل اســت برای غبارآلود کردن فضای سیاسی کشور 
و خارج از نظام  نشــان دادن جریانات اصالح طلب. اصالح طلبان باید بین 
خودشان همکاری را تقویت کنند و با طرف مقابل هم رقابت سالم داشته 

باشند و اعتمادسازی کنند.
وی خواستار تشکیل مجلسی شبیه ترکیب دولت شد و درباره روحانی 
اظهار داشت: سعی می کنم خوش بین باشم که آقای روحانی کاتالیزوری 
باشــند برای گذار به شرایط مناسب تر. امیدواری و خوش بینی من امید 
یک آدم مســتأصل نیست. مستأصل را قبول ندارم، امید یک فردی که 
نسبت به آینده کشورش واقعاً نگران است. فقط امیدوارم و واقعاً نمی دانم 

چه می شود.
گفتنی است دوره وزارت نوری، دوره تشدید افراطی گری و تشنج در 
کشــور بود که ســرانجام همین روند منجر به آشوب تیرماه 1378 شد. 
روزنامه متبوع نوری در آن آشوب وابسته به آمریکا و انگلیس و اسرائیل، 
مانند برخی دیگر از نشریات زنجیره ای درصدد کشته سازی دروغین بود 
ضمن اینکه این روزنامه به حمایت از اسرائیل در مقابل فلسطین، گروهک 
نهضت آزادی و تحریف مکتب امام پرداخت. روند فعالیت های نوری منجر 

به محاکمه وی شد. او در دادگاه مواضعی به غایت رادیکال گرفت.
درحالی که نوری اکنون تظاهر به اصالح طلبی و اعتمادسازی و عقالنیت 
می کند، احمد پورنجاتی- از اعضای فراکسیون مشارکت در مجلس ششم- 
19 اسفند 91 در مصاحبه با روزنامه بهار تأکید کرد: »آقای عبداهلل نوری 
زمانــی که دفاعیاتش را برای روزنامه خرداد می نوشــت به من گفت این 
دفاعیات را بخوان. به آقای نوری گفتم شما باید االن تصمیم بگیرید، این 
چیزی که نوشــته اید به عنوان دفاعیات برای روزنامه خرداد مفهومش این 
اســت که خداحافظ حاکمیت و اگر یک مقدار بخواهیم بدبینانه تر برخورد 
کنیم خداحافظ انقالب! تصمیمات را باید درست بگیریم نمی شود آن طوری 
تصمیم بگیریم و قبلش در بازنگری قانون اساسی از والیت مطلقه دفاع کنیم 
یا در دوره چهارم مجلس را برگزار کنیم بعدها گارد اصالح طلبی ویژه بگیریم. 
من در دفتر رهبری بودم از آقای نوری تجلیل می شد که چه مرد مدبری 
است بعد یک دفعه آقای نوری رسیده به این جا. این است که ته ماجرا مردم 
می گویند این رفتارها اصالت ندارد و فقط برای رسیدن به قدرت است. مردم 
باید دلشان پاک شود که هدف کنش اصالح طلبان کسب قدرت نیست«.

وزیرخارجه ناکام آمریکا
دربه در یک پیروزی در مذاکرات

خبرگزاری رویتر در تحلیلی نوشــت وزیرخارجه آمریکا فاقد پیروزی 
در طول مدیریت خود بوده و از طریق مذاکره و توافق با ایران می کوشــد، 

ناکامی های گذشته خود را بپوشاند.
رویتر نوشت: موفقیت جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در دستیابی 
به یک توافق هسته ای با ایران می تواند دستاورد منحصر به فردی در سابقه 
طوالنی سیاســی او محسوب شود. شکست در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2004، نداشتن رزومه ای شامل قوانین عمده با وجود 28 سال فعالیت 
در مجلس سنا، و ناتوانی در برقراری صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها، 
همه بیانگر این واقعیت اند که جان کری نتوانسته است موفقیت های بزرگی 

بدست بیاورد.
کری 71 ساله انرژی بسیاری را صرف دستیابی به یک توافق تاریخی 
با ایران کرده اســت؛ منتقدان می گویند کری بعضی قواعد مذاکره را زیر 
پا گذاشــته است؛ مذاکره کننده اصلی آمریکا وندی شرمن را زیرسایه خود 
قرار داده است؛ به جای اینکه در مواقع الزم به صحنه بیاید به طور مرتب با 

ایرانی ها مالقات می کند؛ و تمایلش به توافق را پنهان نمی کند.
رویتــر می افزاید: وزیر امور خارجه آمریکا طی شــش ماه گذشــته با 
محمدجــواد ظریف، همتای ایرانی اش، تقریبــا در همه جا از ژنو، پاریس، 
لوزان، مونترو و مونیخ تا نیویورک مالقات کرده اســت. مذاکره کنندگان با 
سابقه می گویند تمایل کری به مالقات با ایرانی ها اغلب این حس را منتقل 
می کند که او سخت به دنبال یک توافق است؛ در صورتی که او باید برای 

حل مشکالت بسیار دشوار پا به میدان بگذارد.
جان کری پس از سابقه ای طوالنی در سنای آمریکا، سال 2013 رهبری 
وزارت امور خارجه آمریکا را در دست گرفت. از جمله دستاوردهای کری در 
سنا کمک به عادی سازی روابط آمریکا با ویتنام و تحقیقات در بانک اعتبار 
و تجــارت بین الملل بود. او جان و دلــش را برای طرح دو حزبی تغییرات 
اقلیمی کره زمین گذاشت اما آن تالش ها سال 2010 به شکست انجامید.

رویتر خاطر نشــان کرد: منتقدان و حامیان کری موافق اند که توافق 
با ایــران با وجود ناکامی های قبلی کری میراث او را رقم خواهد زد. کریم 
سجادپور، تحلیلگر بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل، می گوید »اگر کری یک 
موفقیت بزرگ بدست آورد هیچ کس اقدامات قبلی اش را به یاد نخواهد آورد.«

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

اللَُّهــمَّ َحبِّْب إَِلَّ ِفيِه اْلِْحَســاَن َو كَــرِّْه إَِلَّ ِفيِه الُْفُســوَق َو 

ــَخَط َو النِّــرَاَن ِبَعْونَِك يَا ِغَياَث  الِْعْصَيــاَن َو َحرِّْم َعَلَّ ِفيِه السَّ

الُْمْسَتِغيِثنَي
»خدایا! در این روز احســان و نیکوکاری را نزد من محبوب 
ســاز و فســق و گناهکاری را در نزدم ناپسند قرار ده و خشم و 
آتش دوزخ را بر من حرام گردان! به حق یاری ات،ای فریادرس 

فریادرس خواهان!«

تسلیت به همکار
با نهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان آقای قاسم غالمرضایی در غم 
از دســت دادن پدر گرامی اش سوگوار است ضمن تسلیت به ایشان برای 
آن مرحوم رحمت واســعه الهی و برای دیگر بازماندگان صبر و شکیبایی 

آرزو داریم.

نگهبان  سخنگوی شورای 
گفت: وزارت کشــور باید در 
»فرصت مناسب« جزئیات نحوه 
برگزاری انتخابات الکترونیکی 

را به این شورا اعالم کند.
نجات  اهلل ابراهیمیان سخنگوی 
شــورای نگهبــان در گفت وگو با 
فارس اظهار داشت: آیت اهلل جنتی 
دبیر شورای نگهبان مدتی پیش 
طــی نامــه ای به وزارت کشــور 
خواســتار اعالم جزئیــات نحوه 
برگزاری انتخابات الکترونیکی در 

9 کالن شهر کشور شد.
وی افزود: در صورتی که پاسخ 
نامه دبیر شورای نگهبان به وزارت 
کشــور در مورد جزئیات برگزاری 
شود،  واصل  الکترونیک  انتخابات 
شورای نگهبان موضوع را بررسی 
و در صورت احراز ایمنی سیستم 
و تأیید کارشناســان با برگزاری 

انتخابات دوره دهم مجلس شورای 
اســالمی به صــورت الکترونیک 
در 9 کالن شــهر کشور موافقت 

خواهد کرد.
در  نگهبان  سخنگوی شورای 
پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه 
انتخابات آینده مجلس 7 اســفند 
94 یعنی 8 ماه دیگر برگزار خواهد 
شد، لذا وزارت کشور باید جزئیات 
نحوه برگزاری انتخابات الکترونیک 
را در »فرصت مناسبی« به شورای 

نگهبان اعالم کند.
گفتنی است طبق نامه وزارت 
کشــور به شــورای نگهبان، قرار 
انتخابات  دوره  دهمیــن  اســت 
مجلس شــورای اســالمی در 9 
کالن شــهر تهران، مشهد، تبریز، 
اهواز، اصفهان، کرج، شــیراز، قم 
و  کرمانشاه به صورت الکترونیکی 

برگزار شود.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور:

ستاد انتخابات در تمام استان ها تشکیل شده است
مدیرکل انتخابات وزارت کشور از تشکیل ستادهای انتخابات در تمام استان ها با مسئولیت معاونان 

سیاسی استانداران خبر داد.
علی پورعلی مطلق مدیرکل انتخابات وزارت کشــور در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال که تاکنون 
ستادهای انتخابات در کدام استان ها تشکیل شده  است، اظهار داشت: ستاد انتخابات در تمامی استان ها تشکیل 
شده  است. وی تصریح کرد: مسئولیت ستادهای انتخابات در استان ها همانند ستاد انتخابات در مرکز با معاون 

سیاسی استانداری ها است.

ابراهیمیان :

وزارت کشور جزئیات نحوه برگزاری
 انتخابات الکترونیکی  را به شورای نگهبان اعالم کند

گفت: معاون جان کری گفته است؛ ایران با فشار تسلیم نمی شود 
و تنها راه برای آمریکا رسیدن به یک توافق است.

گفتم: تا حاال که رجز می خواندند و تهدید به حمله نظامی 
می کردند و الف می زدند.

گفت: حاال کامال متوجه شــده اند که ایران با صالبت ایستاده و 
طرف مقابل باید کوتاه بیاید.

گفتم: ولی دیروز تعدادی از سناتورهای آمریکایی برای 
توافق نهایی شرط و شروط گذاشته بودند که اگر این شرایط 

تأمین نشود، تحریم ها اضافه می شود و...
گفت: خودشان هم می دانند که هیچ غلطی نمی توانند بکنند و 

این حرفهایشان فقط باعث خنده و تفریح مردم ایران است.
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو می گفت دیشب پشه کف پامو 
نیش زده، بهش میگم؛ حشره بی شعور آخه این چه جای نیش 
زدنه؟! از صبح تــا حاال، یک دقیقه کف پامو می خارونم و از 

شدت قلقلک، نیم ساعت می خندم!

خبرگزاری  دفتر  رئیس 
در  ســرویس  اینترپرس 
واشنگتن با استناد به نتایج 
یک نظرســنجی جدید از 
ایرانیان نوشت: آنها همچنان 
آمریکا  به  منفی  دیدگاهی 
برنامه هسته ای  از  و  دارند 
کشورشان حمایت می کنند.
لوب طی گزارشــی که در 
»لوبالگ«  اطالع رسانی  پایگاه 
منتشــر شد، نوشــت: تجزبه 
و تحلیــل نتایج نظرســنجی 
تلفنی انجام شــده از یک هزار 
پرسش شــونده توسط »مرکز 
پژوهش هــای افــکار عمومی 
دانشگاه تهران« و »نظرسنجی 
ایران« و همچنین یک موسسه 
مستقل نظرسنجی مستقر در 
تورنتــو که با مرکــز مطالعات 
بین المللی و امنیتی دانشــگاه 
نظرسنجی های  در  که  مریلند 
قبلی درباره افکارعمومی ایران با 
دانشگاه تهران همکاری داشت 
حاکی از حمایت قوی از توافق 

هسته ای است.
بدین معنا کــه 57 درصد 
از پرسش شــوندگان از توافقی 
حمایت کرده اند که براســاس 
برنامه هسته ایش را  ایران  آن، 
در راستای خطوط دیکته شده 
در توافقنامه لوزان به طور قابل 
توجهــی محدود خواهد کرد و 
63 درصد بر این اعتقاد بودند 
که همه تحریم های آمریکا باید 
در نهایت لغو شــود؛ تنها 23 
درصد گفتند کــه تنها برخی 

تحریم ها باید لغو شود.
لوبالگ افزود: اکثریت قاطع 

ایرانی هــا همچنان می گویند، 
داشــتن برنامه هسته ای برای 
ایران بســیار اهمیــت دارد و 
برنامه هسته ای به عنوان یکی 
دســتاوردهای  بزرگتریــن  از 
می شــود.  ایــران محســوب 
ایرانی ها این برنامه را  اکثریت 
دارای اهداف کامال صلح جویانه 
می داننــد و یک پنجــم آنها 
برنامه تالشــی  این  معتقدند، 
به تسلیحات  برای دســتیابی 

هسته ای است. 
کثــر  ا چنــد  هــر 
را  برنامه  این  پرسش شوندگان 
راهی مهم برای ایستادن ایران 
در برابر غــرب می دانند، اما از 
نظر آنها تامین برق و نیازهای 
محســوب  مهمتر  پزشــکی، 

می شود.
تسلیحات  درباره  دیدگاه ها 
هســته ای؛ اکثریت زیاد و رو 
بــه رشــدی از ایرانی هــا، به 
دالیــل مختلف با تســلیحات 
هســته ای مخالف هستند. دو 
سوم پرسش شوندگان گفتند، 
هســته ای  تســلیحات  تولید 
مغایر با اســالم است. 8 نفر از 
10 نفر با معاهده منع اشــاعه 
تســلیحات هسته ای در زمینه 

انهدام تســلیحات هسته ای و 
ایجــاد خاورمیانه عاری از این 

تسلیحات موافقند.
ایرانی هــا بــا تســلیحات 
شــیمیایی مخالفنــد و 9 نفر 
از 10 نفر بــا تصمیم ایران در 
طول جنگ ایران و عراق مبنی 
بر استفاده نکردن از تسلیحات 
شیمیایی در پاسخ به استفاده 
عراق از این تســلیحات موافق 

بودند.
نتایج  براســاس  همچنین 
این نظرسنجی سه چهارم مردم 
ایران بــر این بــاور بودند که 
مجلــس باید حــق اظهارنظر 
و تصمیم گیــری درباره توافق 

هسته ای داشته باشد.
نتایج این بخش از نظرسنجی 
نشــان می دهد، در مقایسه با 
تحریم ها  فساد  و  سوءمدیریت 
نقشــی به مراتب محدودتر در 

اقتصاد کشور دارند.
جیمز لوب خاطر نشان کرد: 
می گویند  ایرانی ها  چهارم  سه 
اگر مذاکرات شکســت بخورد، 
آنها تنهــا یا بیشــتر 1+5 را 
همچنین  می داننــد.  مقصــر 
با  ایرانی هــا در رابطه  دیدگاه 
آمریکا همچنان منفی اســت. 

این  به  پاسخ پرسش شوندگان 
ســؤال که چرا آمریکا ایران را 
تحریم کرد، آمریکا را به عنوان 
کشــوری که به دنبال تقابل و 
سلطه بر ایران است، به تصویر 
می کشــد. تعداد معــدودی از 
که  گفتند  پرسش شــوندگان 
هدف از این تحریم ها نگرانی از 

تسلیحات هسته ای است.
امــا دیدگاه مــردم درباره 
کشــورهای عضو گــروه 5+1 
دو سوم پرسش شــوندگان به 
کشورهای 1+5 اعتماد ندارند، 
اکثریت آنها به آمریکا و انگلیس 
نظــری منفی دارنــد و تعداد 
متوســط پرسش شوندگان نیز 
به  نامســاعدی  دیدگاه هــای 

روسیه و فرانسه داشتند.
بزرگ  اکثریت  همچنیــن 
نظــری  پرسش شــوندگان 
نامساعد، حتی تا حدی منفی تر 
از دیدگاه هــا دربــاره آمریکا، 
به عربســتان داشتند. اکثریت 
بزرگی نیــز همچنان به عراق 

و سوریه نظری مساعد دارند.
این نظرسنجی از 12 تا 28 
مه انجام شد و 15 درصد از کل 
پرسش شوندگان آن از کانادا و 

بقیه ساکن ایران بودند.

رئیس دفتر خبرگزاری اینترپرس سرویس:

اغلب ایرانی ها به آمریکا بی اعتمادند
و از برنامه هسته ای حمایت می كنند


