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یک شنبه ۷ تیر 139۴ 
11 رمضان 1۴36 - شماره ۲1۰9۴

هدیه به خوانندگانپای درس علی)ع(

حضرت امام خمینی)ره(: آنچه که من راجع به ایشــان )شهید 
بهشتی( متاثر هستم. شهادت ایشان در مقابل او ناچیز است )و آن( 

مظلومیت ایشان در این کشور بود.

اخبار ادبی و هنری
در آستانه  دیدار ساالنه شاعران با رهبر معظم انقالب
شاعران مقاومت گرد هم می آیند

عصر شعر »تماشای جهان« با حضور شاعران مقاومت ایرانی و بین المللی 
دوشنبه 8 تیرماه در حوزه هنری برگزار می شود.

مراسم شعرخوانی شاعران مقاومت با عنوان »عصر شعر تماشای جهان« 
ساعت 18:30 دوشنبه 8 تیرماه با حضور شاعران خارجی از کشورهای هند، 
پاکستان، ترکیه، آذربایجان، افغانستان و شاعرانی از ایران در تاالر مهر حوزه 

هنری برگزار می شود.
در این مراســم، شــاعران با موضوعاتی همچــون اتفاقات جنوب یمن، 
مظلومیت مردم فلسطین و مقاومت آزادگان جهان در برابر ظلم و استکبار به 

شعرخوانی خواهند پرداخت.
اغلب شاعران حاضر در این مراسم، در دیدار با حضرت امام خامنه ای که 
پنج شنبه 11 تیرماه )15 رمضان( و هم زمان با والدت امام حسن مجتبی)ع( 
برگزار می شــود، حضور پیدا می کنند و در آن مراســم نیز به شــعرخوانی 

می پردازند.
رادیوی فارسی انگلیس هم تصویری شد

رادیوی بی بی ســی فارسی، در راستای سیاســت های ضدایرانی دولت 
انگلیس، تصویری شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، رسانه انگلیسی بی بی سی، در آستانه برگزاری 
انتخابات مجلس شورای اسالمی شبکه رادیوی فارسی زبان خود را تصویری 
کرد. البته یکــی از دالیل این تغییر، کاهش مخاطب های رادیوی فارســی 
بی بی ســی بود. رادیوی فارسی بی بی ســی طی سال های اخیر و در رقابت با 
شــبکه های رادیویی ایران، شکست خورده و عمال، شــنونده های خود را از 

دست داده بود.
تغییر رادیوی بی بی ســی فارسی به حالت تصویری، اقدامی برای افزایش 
برنامه تصویری با هدف تأثیرگذاری این رسانه بر افکار عمومی داخلی و تالش 

برای رسوخ بیشتر سیاست های ضدایرانی دولت انگلیس است.
گفتنی است، شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی نیز درست پنج ماه قبل از 
برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران کار خود را آغاز کرد و 
حاال شبکه تصویری رادیوی بی بی سی فارسی، حدود شش ماه قبل از برگزاری 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی ایران راه اندازی شده است.

پیشتر هم صدای آمریکا تعطیل و تلویزیون این کشور بار تخریبی- تبلیغی 
آن را بر دوش گرفت.

نظر فرمانده کل سپاه درباره یک نمایش
سرلشکر پاسدار عزیز جعفری 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی، شــب جمعه پنج تیر 
از اجرای نمایش چند رســانه ای 
»فصل شیدایی« در شمال شرقی 

تهران دیدن کرد.
سرلشکر پاسدار عزیز جعفری، 

پس از اتمام این نمایش گفت: این نمایش از داستان ها و روایت های گوناگون 
تاریخی بهره برده است. اما آنچه مرا تحت تأثیر قرار داد، روایت هایی از دوران 
معاصر در این نمایش است که حرف های بسیاری برای بیان واقعیت ها دارد.

فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد: روایت های انقالب 
اســالمی، دفاع و مقدس و موضوع ظهور در این نمایش، بیش تر قابل لمس 

هستند و تماشاگران بهتر می توانند با آن ارتباط بگیرند.
ســردار جعفری در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه دشمن در حال 
جنگ نرم با ایران اســالمی است، گفت: نمایش هایی مانند »فصل شیدایی« 
به عنوان ابزار مقابله با جنگ نرم، تأثیر زیادی برای خنثی سازی توطئه های 
دشمنان دارند. ما به نمایش هایی با روش هایی جدید که با سبک های قدیمی تر 
هنر نمایش متفاوت هستند و مردم هم این نوع نمایش ها را می پسندند، نیاز 
داریم. چرا که به نظر من، این آثار هنری اثرگذاری مناســبی در حوزه های 

فرهنگی دارند.
نمایش میدانی و چندرسانه ای »فصل شیدایی« تا آخر ماه مبارک رمضان 
به کارگردانی سعید اسماعیلی و روایت رسالت بوذری از سوی مرکز هنرهای 
نمایشــی انقالب اسالمی، با حمایت سازمان هنری رسانه ای اوج و مشارکت 

ناحیه مقاومت بسیج جماران در کیلومتر دو جاده لشگرک اجرا می شود.
حمایت یک بازیگر سینما از همجنس بازی!

یکــی از بازیگران مرد ســینمای ایــران از ازدواج همجنس بازها 
حمایت کرد!

»بهــرام . ر« بازیگری که این روزها بیشــتر در عرصه مد لباس و 
تبلیغات خیابانی فعال اســت، در صفحه مجازی خود نوشــت: »رأی 
دیروز دیوان عالی آمریکا در قانونی اعالم کردن ازدواج همجنس بازها 
اتفاقی تاریخی بود، شاید به اندازه لغو برده داری... از لینکلن تا اوباما...«
گفتنی است، این بازیگر، بیشتر شهرت خود را مدیون جشنواره های 
سینمایی و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران است. وی درحالی 
که بازیگر نه چندان توانایی اســت اما به واسطه ریخت و قیافه ای که 
فراهم کرده، چهره شده است. او از همین چهره به عنوان ابزاری برای 
حضور در بیلبوردهای تبلیغاتی و دریافت مبالغ کالن در قبال انتشار 

تصاویرش در گذرگاه ها و خیابان ها استفاده می کند.
گفتنی است، »ب . ر« بازیگری که این گونه از قانونی شدن ازدواج 
همجنس بازها در آمریکا ذوق زده شده است، سال هاست تبعه کانادا است.

با انتشار نامه ای سرگشاده صورت گرفت
اعتراض 1۰۰ هنرمند 

به عملکرد خانه موسیقی
بیش از 100 نفر از اهالی موســیقی در واکنش به وضعیت صنفی خود، 

نامه انتقاد به خانه موسیقی را امضا کردند
به گزارش فارس، جمعی از اهالی موسیقی با امضای نامه ای به عملکرد  
خانه موســیقی اعتراض کردند. این نامه با 3۲ امضــا در روز30 خرداد به 
خانه موســیقی جهت درج در ســایت آن نهاد ارسال و منتشر شد. بازتاب 
انتشار این نامه، استقبال دیگر اهالی موسیقی را در پی داشت و تعداد امضا 
کنندگان آن در هفته گذشته به بیش از یکصد و ده نفر رسید و همچنان 

رو به افزایش است. 
در بخشــی از این نامه آمده است: نهاد صنفی باید هیچ چیزی و حتی 
بقای خود را بر مصالح اهالی خود ارجح نداند چه برسد به مصالح و منافع 
شــخصی برخی اعضا یا هیئت مدیره و یا شــورای عالی آن. وقتی منتهای 
آمال این چنین نهادی در کنار دولت قرار گرفتن است و تنها نماد استقالل 
آن عــدم اجازه )وزارت( ارشــاد برای منحل کردنش، تا زمانی که کســان 
بسیاری از رأس هرِم چنین نهادی در شوراهای سیاستگزاری دولتی دست 
اندرکار - و نه مشاور- هستند و این نهاد و مدیرانش به واسطه اندک مایه 
نفعی از ســوی دولت و نهادهایی این چنین، چشم بر بسیاری از مشکالت 
می بندند و عافیت اندیشی و انفعال پیشه می کنند، طبیعی است نتیجه ای 

بهتر از وضعیت امروز نصیبمان نخواهد شد. 
ستایش بی بی سی از مجریان انحطاط فرهنگی 

در عصر پهلوی
بلندگوی بهائی بی بی سی به تمجید از فرح پهلوی پرداخت.

به بهانه سالگرد تاسیس کانون پرورش فکری، نقش فرح پهلوی و همسر 
آخر محمدرضا پهلوی و لیلی امیر ارجمند این جاسوسه چپ گرای نوکر راست 

را در پایه  گذاری و هدایت کانون، هدف ستایش قرار داد.
گفتنی است کانون پرورش فکری 50 سال پیش بمنظور اجرای سیاستهای 

ضددینی در میان کودکان و نوجوانان پایه گذاری شد.
این اقدام  همچنین در راستای ظاهرسازی های فرهنگی رژیم منحوس 

پهلوی صورت گرفت.

راه اصالح دنیا و آخرت
امام علی)ع(:»کسی که میان خود و خدا را اصالح کند، خداوند 

میان او مردم را اصالح خواهد کرد، و کسی که امور آخرت را 

اصالح کند، خدا امور دنیای او را اصالح خواهد کرد، و کســی 

که از درون جان واعظی دارد، خدا را بر او حافظی است.«
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سردار جاللی:

80 درصد فراخوان جمعیتی 
در حادثه مهاباد از  عربستان بود

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه عربستان 
از یک کشور رقیب منطقه ای به یک تهدید نیابتی تبدیل 
شــده اســت، گفت: در حادثه مهاباد ۸۰ درصد فراخوان 
جمعیتی مردم، از طریق پیامک های شبکه اجتماعی است 

که از مقصد عربستان ارائه شده است.
به گزارش تسنیم، سردار غالمرضا جاللی در نشست سراسری 
فرماندهان تهران و مراکز اســتانی بسیج صدا و سیما، با اشاره به 
اینکه در یک تقابل جدی در حوزه های مختلف با آمریکا قرار داریم، 
گفت: رویکرد این اســت که بفهمیم استراتژی ها و گام های آمریکا 

علیه کشورمان چیست و آنها چه برنامه هایی را دنبال می کنند.
جاللی ادامه داد: امروز می توانیم بگوییم آمریکایی ها در خلیج 
فارس همسایه ما هستند. با توجه به پایگاه های نظامی و استقراری 
که آمریکا در خلیج فارس دارد، به دو همسایه متخاصم و روبروی 

هم تبدیل شده ایم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: موضع گیری جدید 
آمریکایی ها این است که از این به بعد در مناقشات منطقه دخالت 
نظامی نکرده و این کار را از طریق همپیمانان منطقه ای در چارچوب 
لجستیک، اطالعات، مستشاری و ائتالف سیاسی در فضای بین الملل 
تقویــت کنند. نتایج این رویکرد آمریکایی ها، به وجود آمدن مدل 
جدیدی از تهدید در قالب جنگ نیابتی است، ائتالفی به نام ائتالف 
عربی با محوریت عربستان شکل گرفته است. با کمک های مستشاری 
و کمک های تســلیحاتی به فرماندهان عربستان از سوی آمریکا و 
اسرائیل، موجب شدند که آنها بتوانند یک جنگ زیرساختی عمیق 
علیه یمن را توســعه دهند. وظیفه دستگاه دیپلماسی کشور این 

است که نگذارد ائتالف علیه کشور ما شکل بگیرد.
وی در مورد حادثه مهاباد گفت: تنش ما با عربســتان سعودی 
حــول 5 محور عقیدتی ایدئولوژیکی، تهدیدات امنیتی، اقتصادی، 
ســایبری و نظامی اســت. حادثه مهاباد حادثه ای است که عناصر 
امنیتــی می گویند 80 درصد فراخوان جمعیتــی مردم از طریق 
پیامک های شبکه اجتماعی است که از مقصد عربستان ارائه شده 

است.
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور گفــت: تفکر نظامی 
آمریکایی در حوزه جنگ تغییرات اساســی کرده است. یک عنصر 
به عنوان رسانه در جنگ ها به وجود آمده که نقش بسیار اساسی در 
تغییر ماهیت و شکل استراتژی جنگ ها داشته است. در استراتژی 
جدید آمریکایی ها محور اساســی عملیات رسانه ای، جنگ نرم و 

عملیات روانی است و عملیات نظامی پشتیبان آن قرار می گیرد.
وی ادامه داد: به دلیل تمرکز رســانه در رسانه ملی، این نقش 
صدا و سیما به شــدت پررنگ و جدی تر می شود. بسیج در حوزه 
رسانه باید استراتژی های تهاجمی رسانه ای بر علیه کشور را بشناسد. 
بســیج باید بتواند آسیب ناپذیری را در کارکرد و عملکرد به کمک 

پدافند غیرعامل برای صدا و سیما ایجاد کند.

ستاد ترویج فقه تجارت و بازار 
تشکیل شد 

ستاد ترویج فقه تجارت و بازار با حمایت حوزه علمیه و 
آیت اهلل صافی گلپایگانی در مسجد امام حسن عسکری)ع( 

قم تشکیل شد. 
به گزارش ایکنا، حجت االســالم والمســلمین سیدمحمدرضا 
بطحایی، مسئول ستاد ترویج فقه تجارت و بازار درنشستی خبری 
با اعالم این خبر گفت: ستاد ترویج فقه تجارت و بازار از ابتدای ماه 
مبــارک رمضان با عنایت ویژه آیت اهلل صافی گلپایگانی و حمایت 

حوزه علمیه تشکیل شده است.
بطحایی با اشــاره به اهمیت بازار در اسالم گفت: تجارت قلب 
تپنده جامعه است و اگر فاسد شود همه جامعه را به فساد می کشاند 
از ایــن رو در روایات به برکت مال و حالل بودن آن بســیار توجه 

شده است.
وی افــزود: خداونــد کاســب را در کنــار شــهید و در مقام 
حبیــب خود قــرارداده اســت؛ به همیــن دلیل باید کاســبان 
 بــه احکامــی کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد واقف باشــند.

بطحایی گفت: در حوزه کسب و کار احکام بسیاری وجود دارد که 
باید به آن توجه کرد از آن جمله می توان به عدم تدلیس در معامله 

و اهمیت دادن به اموری چون زیبافروشی اشاره کرد.
به گفته وی، در گذشــته یک کاســب با یک مغــازه، خود و 
اطرافیانش را اداره می کرد زیرا به برکت مال اعتقاد داشتند اما امروز 
 گاهی فرد با چندین مغازه، باز هم از تامین معاش خود گالیه دارد.

بطحایی با تاکید بر آشنایی تمامی کسبه کشور با احکام فقهی گفت: 
کاسبان می توانند ســؤاالت خود را از طریق پیامک 30007479 

ارسال و پاسخشان را دریافت کنند.
وی همچنین به سابقه ساخت مسجد امام حسن عسکری)ع( 
اشــاره کرد و بیان داشت: این مســجد به دستور مستقیم امام به 
وکیلش احمدبن اســحاق قمی ساخته شد و در طول تاریخ شیعه 
مامنی برای مردم و محلی برای دروس علما بود و امروز نیز به مرکزی 

برای تبلیغ وترویج اسالم و تشیع تبدیل شده است.

واكنش آیت اهلل صافی 
به شهادت شیعیان كویتی

اســتاد درس خارج حوزه در پیامی، حادثه تروریستی 
مســجد امام صادق)علیه السالم( کویت را محکوم کرده و 

برای شهدای آن، رضوان الهی مسألت کرد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، این مرجع تقلید در ابتدای این پیام، 
با اظهار تأّسف شــدید از این حادثه تروریستی، گفت: در بهترین 
روزها و ماه ها، و در بهترین نقاط زمین )مسجد( و در بهترین جایگاه 
یک بنده در حال عبادت، جمعی از شیعیان خاندان پیامبر)علیهم 
الســالم(، در اثر تهاجم وحشــیانه گروهی گمراه و تاریک دل، به 

شهادت رسیدند.
وی در ادامه، ضمن محکومیت این جنایت زشت، بیان داشت: 
ما این جنایت خبیثانه دشمنان دین و انسانّیت را محکوم می کنیم 
و نهایت حزن و اندوه خود را در فقدان شــهدای عزیز این حادثه 

اعالم می داریم.
آیت اهلل صافی گلپایگانی در پایان این پیام برای شــهدای این 
حادثه، رضوان الهی مسألت کرده و افزود: از خداوند متعال مسألت 
داریم که این شهدای بزرگوار را با اهل بیت)علیهم السالم( محشور 
کنــد؛ و به مجروحان این حادثه، شــفای عاجل و به بازماندگان و 

خانواده های محترم شهدا، صبر عنایت فرماید.

اسکله صیادی شهرستان دیر در استان بوشهر 
ظهر جمعه دچار حریق شد.

رئیس شــیالت دیر در این باره به خبرنگار فارس در 
بوشهر اظهار داشت: ظهر جمعه آتش سوزی در پست 4 
اسکله دیر به وقوع پیوست و منجر به آتش گرفتن تعدادی 

لنج های تجاری شد.
عقیل امینی افزود: به دلیل باد شــدیدی که در حال 
وزیدن بود، آتش به لنج های صیادی هم سرایت کرد و 7 
شناور تجاری و 15 شناور صیادی اسکله در آتش سوختند.
وی بیان کرد: تیم های امدادی و آتش نشان در محل 
حادثه حضور یافته و به تالش برای خاموش کردن آتش 

پرداختند.
بــر اثر این حادثه دود زیادی در محل آتش ســوزی 

بلند شد.

رخش خورشــید افزود: عالوه بر شــناور ناجی بندر، 
نیروهای گارد و تمام عوامل امدادی به محل اعزام شدند 
و برای اطفای حریق درخواســت یدک کش آتش خوار از 

عسلویه شد.
فرماندار شهرســتان دیر درباره خســارت ناشــی از 
آتش سوزی در اسکله این شــهر گفت: برآوردهای اولیه 
نشان می دهد که 130 میلیارد ریال به صاحبان شناورها 

خسارت وارد شده است.
حمزه  اعتماد تصریح کرد: در زمان آتش ســوزی 70 
فروند لنج ســفری 40 فروند لنج صیادی و 30 قایق در 
اسکله حضور داشتند که با تدابیر اتخاذ شده به سرعت از 

محل آتش سوزی فاصله گرفتند.
وی تاکید کرد: این حادثه تلفات جانی اعم از کشته 

یا زخمی نداشته است.

بزرگ ترین اسکله صیادی جنوب كشور 
طعمه حریق شد

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر حجت االسالم 
والمسلمین نوربخش امام جمعه الر پیش از ظهر 

دیروز در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، در پی درگذشت 
حجت االسالم والمسلمین مجتبی نوربخش امام جمعه 
الر، پیکر این مرحوم پیش از ظهر دیروز در قم تشییع 
شــد و پس از انتقال به گلزار شهدای علی بن جعفر، به 

خاک سپرده شد.
در ایــن مراســم پس از اقامه نمــاز در حرم مطهر 
توسط آیت اهلل مکارم شیرازی، پیکر مرحوم نوربخش با 
حضور مردم قم و الر و همچنین برخی از مســئوالن از 
جمله آیت اهلل حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه 

و امــام جمعه قم از حرم حضرت معصومه)س( تا گلزار 
شهدا تشییع شد.

حجت االسالم والمسلمین مجتبی نوربخش، نماینده 
ولی فقیه در الرستان و امام جمعه الر، شامگاه پنجشنبه 
به دلیل بیماری سرطان در بیمارستان نمازی شهر شیراز 

درگذشت.
پیکر این عالم مبارز روز جمعه پس از تشــییع در 

الرستان برای خاکسپاری به قم انتقال یافت.
بنابر همین گزارش در این رابطه استاندار فارس و امام 
جمعه شیراز با صدور پیام مشترکی درگذشت این عالم 
ربانی را به رهبر معظم انقالب، علمای اعالم، روحانیون 

و همچنین خانواده محترم نوربخش تسلیت گفتند.

با اقامه نماز به امامت آیت اهلل مکارم شیرازی

امام جمعه فقید الرستان 
در گلزار شهدای قم آرام گرفت

بررســی و تدوین سیاســت های کلی 
محیط زیســت، در جلســه دیروز مجمع 
تشخیص مصلحت نظام که به ریاست هاشمی 
رفسنجانی تشکیل شد در دستور کار قرار 
گرفت و ۴ بند از این سیاست ها به تصویب 

رسید.
به گزارش فارس، بررسی و تدوین سیاست های 
کلی محیط زیســت، در جلســه دیــروز مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام که به ریاست هاشمی 
رفسنجانی تشکیل شد در دستور کار قرار گرفت 
و چهار بند از این سیاست ها به تصویب رسید. در 
این جلســه که عالوه بر اکثریت اعضا، وزیر نیرو، 
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، معــاون وزیر راه و شهرســازی، 
رئیس پژوهشــکده ملی اقیانوس شناسی و علوم 
جّوی، رئیس کمیته محیط زیســت شورای عالی 
امنیت ملی، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده 
محیط زیســت دانشــگاه تهران و جمعی دیگر از 
کارشناســان مربوطه نیز حضور داشــتند پس از 
بحث و بررسی های مبسوط، موارد ذیل به عنوان 
سیاست های کلی محیط زیست به تصویب رسید:

۴ بند از سیاست های كلی محیط زیست در مجمع تشخیص به تصویب رسید

1ـ مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع 
حیاتی )از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیســتی( 
مبتنــی بر توان و پایداری زیســت بوم به ویژه با 
افزایــش ظرفیت ها و توانمندی هــای حقوقی و 
ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی

۲ـ ایجاد نظــام ملی، هماهنــگ و یکپارچه 
مدیریت محیط زیست به ویژه با تقویت شورای عالی 

حفاظت محیط زیست
3ـ اصالح شــرایط زیستی به منظور برخوردار 
ســاختن جامعه از محیط زیســت سالم و رعایت 

عدالت و حقوق بین نسلی
4ـ پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی ها 
و جرم انگاری تخریب غیر قابل جبران محیط زیست

هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص 
با ابراز تأسف از جنایات تروریستی اخیر گروهک 
داعش در کشــورهای کویت، تونس و محکومیت 
شــدید این اقدامات گفت: جای نگرانی و تأسف 
بســیار اســت که گروهکی که بــه دروغ ادعای 
مســلمانی و حکومت اسالمی دارد، دستور العملی 
جدید مخصوصاً در ماه رمضان برای تشدید خشونت 
علیه تشّیع، گروه خاصی از تسنن و مسیحیان صادر 
می کند که نمونه  تأسف بارش را در انفجار مسجد 

امام صادق)ع( کویت شاهد بودیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره 
به آغاز بررسی و تدوین سیاست های کلی محیط 
زیســت در مجمع گفت: امروزه، خطر بین المللی 
نابودی محیط زیســت و منابــع طبیعی کمتر از 
تروریسم نیســت و متأسفانه تهدید منابع زیست 
محیطی، به صورت خاموش و آرام، دنیا را به تدریج 
به سمت نابودی و تخریب پیش می برد و در واقع 

خطرناک تر از تروریسم است.

معاون جان کری تصریح کرد

ایران تسلیم شدنی نیست
باید توافق كنیم

معاون وزیر خارجه آمریکا طی یادداشتی تاکید 
کرد سیاست افزایش فشار بر ایران جواب نمی دهد 
و جمهوری اسالمی حاضر به تسلیم شدن نیست و لذا 
توافق با آن بهترین راه حل موجود برای آمریکاست.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران بعد از ورود به وین درجمع خبرنگاران گفت:با هدف 
رســیدن به یک توافق که منافــع و حقوق مردم ایران در 
آن رعایت شــده و برای همه دنیا توافق خوبی باشــد، به 

وین آمده ایم.
ظریف در گفت وگو با خبرگزاری صداو ســیما در وین 
افزود: مطمئن هستیم که اگر طرف مقابل آمادگی این را 
داشته باشد که حقوق مردم ایران را به رسمیت بشناسد، 
وظایف خــودش را انجام دهد، یعنی تحریم ها را بردارد و 
همزمان با اقدامات ایران، اقدامات خودش را انجام دهد و 
زیاده خواهی نکند، حتماً به یک توافقی می رســیم که به 
نفع همه خواهد بود.وی با بیان اینکه ما با این دید به وین 
آمده ایم، گفت: البته زمان مهم نیســت و تنها رسیدن به 
توافق خوب مهم است و اینکه به یک نتیجه مناسب برسیم.

ظریف و همتای آمریکائــی اش بعد از ظهر دیروز به 
وقــت تهران مذاکرات خود را آغــاز کردند و دور دوم این 
مذاکرات نیز شامگاه برگزار شد. جان کری و محمد جواد 
ظریف پیش از اولین دیدار به جمع خبرنگاران آمده و چند 

جمله ای در مورد روند مذاکرات صحبت کردند.
کری با بیان اینکه نســبت به توافق هسته ای با ایران 
امیدوار است، گفت با این حال »کار سخت زیادی پیش رو 
داریم. مسائل بسیار دشواری باقی مانده است. فکر می کنم 
که همه می خواهند وارد این تالش آخر شوند تا ببینند که 

آیا توافق امکان پذیر است یا نه.«
وی افزود: »فکر می کنم همه می خواهند شاهد توافق 
باشند، اما ما باید روی موضوعات بسیار دشواری کار کنیم.«

در ادامه ظریف به صحبت پرداخت و گفت: »موافقم، 
البته شــاید نه در مورد موضوعات، بلکه در این رابطه که 
الزم اســت سخت تالش کنیم تا بتوانیم پیشرفت کرده و 

به جلو حرکت کنیم.«
وزیر امور خارجه افزود: »مصمم هســتیم که هرآنچه 
الزم اســت برای ممکن کردن این امر مهم، انجام دهیم، 
اما این بســتگی به موضوعات متعددی دارد و می خواهیم 

روی آن ها کار کنیم.«
لوران فابیوس وزیرخارجه فرانسه هم روز گذشته به وین 
رفت و به مذاکرات هسته ای پیوست. فابیوس شب گذشته با 
جان کری دیدار و گفت و گو کرد. فابیوس در بدو ورود و در 
جمع خبرنگاران حاضر در محل مذاکرات با ابراز امیدواری 
نســبت به حصول توافقی مستحکم، خاطرنشان کرد: این 
توافق نیازمند سه شرط است. اول راستی آزمایی مبنی بر 
اینکه اگر الزم باشــد ایران اجازه دسترسی به تأسیسات 
نظامــی اش را بدهد، دوم پذیرفتن محدودیت زمان دار در 
زمینه تحقیق و توســعه و سوم اینکه نظام بازگشت سریع 
تحریم ها وجود داشته باشد،  به این معنا که اگر ایران توافق 

نهایی را نقض کرد، تحریم ها به سرعت بازگردد.
مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی هم با حضور 

ناگهانی اش در مذاکرات جاری در هتل پله کوبورگ همه 
را غافلگیر کرد البته بعدا عنوان شــد که او برای دیدار با 
وزرای خارجه آمریکا و فرانسه به محل مذاکرات آمده است.

ایران تسلیم شدنی نیست
در همین حال معاون وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه 
در حال حاضر فرصتی بی سابقه برای حصول توافق هسته ای 
با ایران وجود دارد، گفت: تحریم های بیشــتر علیه ایران، 
واشنگتن را منزوی کرده و رژیم تحریم ها را نابود می کند.

به گزارش فارس، بلینکن که در نشســتی به میزبانی 
اندیشکده مرکز امنیت آمریکایی جدید صحبت می کرد، در 
مورد مذاکرات گفت: »ما به توافقی موقت با ایران دســت 
یافتیم که برنامه هســته ای ایران را در جا نگه داشــت و 

بخش هایی از آن را به عقب بازگرداند.«
او همچنیــن تأکید که در توافق هســته ای با ایران، 
»اغلب تحریم های ایران تعلیق شده و پایان نمی یابند« و 
در صورتی که ایــران تعهدات خود را نقض کند، می توان 

بالفاصله آن ها را بازگرداند.
بلینکن با تکرار این جمله که گزینه ای بهتر از دیپلماسی 
و توافقی بر مبنای چارچوب مشخص شــده در شهر لوزان 
سوئیس وجود ندارد، گفت: کاخ سفید هر توافقی با ایران 
را برای مردم آمریکا و کنگره تشریح کرده و اجازه می دهد 
این توافق مورد مداقه و موشــکافی قرار گیرد. وی افزود: 
»ما توافق نمی کنیم که در این موشکافی شکست بخورد.«

او ســپس به کســانی که ممکن اســت برای تشدید 
تحریم های ایــران تالش کنند نیز گفــت: این تصور که 
ایران با افزایش فشارها تســلیم می شود، »ساده  انگارانه« 
اســت چراکه این کشــور جنگی طوالنی را گذرانده و در 
تمام سال های گذشــته با وجود تحریم ها، توانسته شمار 
ســانتریفیوژهای خود را از چند صد دســتگاه، به نزدیک 

۲0000 دستگاه برساند.
بلینکــن تأکید کرد: در صورتی که تحریم های تازه ای 
علیه ایران وضع شود، اتحاد شکل گرفته از بین رفته و این 
بار »به جای ایران، این ایاالت متحده خواهد بود که منزوی 

می شود و رژیم تحریم ها نیز از میان می رود.«
او سپس تصریح کرد که حتی پس از توافق هسته  ای 
با ایران، واشــنگتن به فشار به تهران بر سر مسائلی چون 
حقوق بشر و همچنین حمایت تهران از گروه های مقاومت 

ادامه می دهد.
جهش نهایی در مذاکرات هسته ای با ایران؛ 

توافق درباره همه چیز یا هیچ چیز
یک روزنامه اتریشی نوشت که مذاکرات هسته ای در 
حالی ادامه دارد که با نزدیک شدن پایان مدت زمان مقرر 
مشــخص می شود که آیا ایران و ۶ کشور درباره همه  چیز 
توافق می کنند یا در هیچ مورد به توافق نخواهند رســید. 
روزنامه اتریشی »کوریر« که این مطلب را با عنوان »جهش 
نهایی در مذاکرات هسته ای ایران« تیتر کرد در این مورد 
نوشــت که با وجود اعمال فشارهای شــدید علیه برنامه 
هسته ای ایران مذاکرات تا زمان پایان مورد انتظار در جریان 
است و مشخص می شود که درباره همه چیز توافق می شود 

یا درباره هیچ چیزی توافق نخواهد شد.

صدور مجوز دسترسی های مد نظر آژانس، 
از مصاحبه با دانشمندان هم مهم تر است

پایگاه خبری »مک کالچی« در مصاحبه با گروهی از 
کارشناسان آمریکایی به مذاکره کنندگان این کشور توصیه 
کرده است در گفت وگوهای هسته ای از شرط دسترسی به 

تمامی اماکن مورد نظر، عقب نشینی نکنند.
پایگاه خبری »مک کالچی« روز جمعه در گزارشی با 
موضوع مذاکرات هســته ای ایران و گروه موسوم به 5+1، 
به مســئله گستره بازرســی ها در ایران پرداخته و نوشته 
اســت که واشنگتن نباید از مسئله دسترسی به هر مکان، 

عقب نشینی نماید.
کارشناسان آمریکایی در این رابطه با مسئله بازرسی 
از پارچین اشــاره کرده و گفته اند که بعید اســت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از دسترســی به این سایت نظامی 
اطالعات چندانی به دست آورد، اما همین بازدید می تواند 
ســابقه ای باشــد که راه را برای بازرســی های مشابه از 

سایت های دیگر باز کند.
همچنین »ریچارد نفیو« هم که تا سال گذشته عضو 
تیــم مذاکره کننده آمریکایی بود، می گوید دسترســی به 
ســایت های مشــکوک از دید آژانس، حتی از مصاحبه با 
دانشــمندان نیز مهم تر است، زیرا به ادعای وی، این افراد 
نهایتا هرگونــه کار و تحقیق بر روی جنبه های نظامی را 

رد می کنند.
وی در پایان با مقایسه ابعاد احتمالی با بازرسی ها، به 
مک کالچی گفته اســت که دسترسی به اماکن مورد نظر، 
از مســئله سابقه برنامه ایران نیز مهمتر است. نفیو در این 
رابطه گفته است: »فکر نمی کنم اگر آژانس بتواند به جاهایی 
کــه می تواند برود، این جنبه )ابعاد احتمالی( چندان حائز 

اهمیت باشد.«
مذاکرات ایران وارد نقطه حساس شده

ســخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس خبری 
در جمع خبرنگاران گفت که »امکان حصول توافق جامع 
وجود دارد اگر همه طرفها دغدغه حرکت به سمت هدف 

مشترک را داشته باشند«.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین به سواالت درباره 
مذاکرات هســته ای ایران پاسخ داد و حصول توافق نهایی 

را ممکن دانست.
»لیو کانگ« سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس 
خبری در جمــع خبرنگاران در پکن گفــت: »مذاکرات 
هســته ای ایران و گروه 5+1 وارد نقطه نهایی و حســاس 

شده است«.
تاسیسات نظامی سپاه باید بازدید شود

برخی صاحب منصبان اسبق آمریکا و کارشناسان کنونی 
این کشور در یادداشتی خاطرنشان کردند دولت آمریکا تا 
رسیدن به یک توافق خوب با ایران و کسب امتیازهای الزم 

باید در مذاکرات حاضر باشد.
به گزارش فارس،جمعی از کارشناسان  و مقام های اسبق 
آمریکا دریادداشتی که در اندیشکده خاورمیانه واشنگتن 
منتشر شــد، پیرامون چگونگی رســیدن توافق خوب با 
ایران مدعی شــدند که توافق باید محدودیتی شدید را بر 

ســانتریفیوژهای طرح توسعه و تحقیق ایران ایجاد کند و 
مانع از ارتقای فنی ســریع و گسترش آن ها در بازه زمانی 

10 ساله شود.
اینهورن«،»نورمــن  کالســون«،»رابرت  »پاتریــک 
ایسون«،»استفان هادلی«،»اولی هینونن«،جیمز جفری«، 
»جــوزف لیبرمن «، »دنیس راس« و برخی دیگر از جمله 
چهره های مطرح و سرشناســی بودند که این یادداشت را 

نوشته اند.
به زعم نویسندگان این یادداشت، موارد ذیل از جمله 
موضوعاتی هســتند که یک توافق خوب هسته ای با ایران 
را باید شامل شوند و عبارتند از: بازرسان آژانس بین المللی 
هسته ای باید به موقع و به طور موثری به هر مکان در ایران 
دسترسی داشته باشند و ضرورت دارد  از تاسیسات نظامی 
سپاه پاسداران ایران و دیگر تاسیسات حساس این کشور 

بازدید صورت گیرد.
قبل از معافیت های تحریمی، بازرسان آژانس بین المللی 
هســته ای باید بتوانند در وضعیتی مناســب و به موقع از 
مکان های مورد نظر نمونه برداری کرده و با دانشمندان و 
مقام  دولتی این کشور مصاحبه و بازجویی انجام داده و از 

اسناد موجود نسخه برداری کنند.
توافق باید محدودیتی شدید را بر سانتریفیوژهای طرح 
توسعه و تحقیق ایران ایجاد کند و مانع از ارتقای فنی سریع 

و گسترش آن ها در بازه زمانی ده ساله شود.
تعلیق یا برداشــتن تحریم های برجسته اعمال شده 
نباید تا قبل از تایید آژانس بین المللی هســته ای صورت 
گیرد. تحریم های غیر هســته ای چــون تحریم ها در امور 
مشارکت این کشور در تروریسم باید کماکان پابرجا بوده 

و حتی شدت یابند.
بخش هایی از توافق علنی نشده 

و تنها به کنگره ارائه می شود
دیپلمات های غربی می گویند از نظر آن ها روز 18 تیر، 
یعنی زمانی که کاخ سفید مهلت دارد نسخه ای از توافق را 
به کنگره ارائه دهد، ضرب االجل واقعی مذاکرات هسته ای 

با ایران است.
سه روز مانده به ضرب االجل مذاکرات هسته ای ایران و 
گروه موسوم به 1+5، خبرگزاری رویترز در گزارشی از باقی 
بــودن اختالفات عمده میان طرفین خبر داده و به نقل از 
دیپلمات ها نوشته است که انتظار می رود مذاکره کنندگان 

این هفته روزهای سختی را پیش رو داشته باشند. 
رویترز با اشاره به این اختالفات و احتمال از دست رفتن 
ضرب االجل 30 ژوئن )9 تیر( نوشته است که دیپلمات ها 
ضرب االجل اصلی مذاکرات را 9 جوالی )18 تیر( می دانند، 
یعنی روزی که فرصت دولت آمریکا برای ارائه متن توافق 
هسته ای به کنگره این کشور به پایان می رسد. رویترز در 
بخش دیگری از گزارش خود نوشــته است: »در حالی که 
بخش اعظم توافق علنی خواهد شد، اما دیپلمات های غربی 
گفته اند که بخش هایی از این توافقنامه علنی نخواهد شد.«

این گزارش می افزاید: »با این حال، یک مقام ارشــد 
ایــاالت متحده می گوید کنگره به تمام جنبه های توافقی 

که در وین به دست می آید، دسترسی خواهد داشت.«


