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* دیپلماسی و میدان دو بازوی نظامند که باید مکمل یکدیگر و هم افزا باشند. 
پرتاب ماهواره بر ذوالجناح به دست سپاهیان عزت آفرین برگ زرین دیگری بود 
که به رخ جریان سلطه کشیده شد. امید است دستگاه دیپلماسی نیز در صحنه 

مذاکره ، افتخاری فراموش نشدنی از خود به یادگار بگذارد.
نیک نام

* دعوت رئیس جمهور چین از رئیس جمهور کشورمان برای سخنرانی در نشست 
ســران بریکس ثابت کرد نیروهای انقالبی ، دیپلماسی را خیلی بهتر از مدعیان 
بلدبودن زبان دنیا بلدند و می توانند برای رونق اقتصاد کشور فرصت ایجاد کنند.
بخشی
* از دستگاه دیپلماسی می خواهم مبادا با طناب برخی کشورهای منطقه به چاه 
 ویلی که بار دیگرشیطان بزرگ برای کشور کنده است برود. از شیطان هیچ امیدی 
نیست. مگر می شود ابلیس برای شما خیرخواهی کند. بدعهدی آمریکای تروریست 
طی بیش از 4 دهه برای همه اثبات شده است. باهمان تیزبینی وعزتمندی که 

تاکنون در مذاکرات داشته اید کار را ادامه دهید.
پاکدامن
* کشورهای عضو بریکس نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و دعوت 
چین از آقای رئیسی ریاست محترم جمهوری برای سخنرانی در اجالس سران 
بریکس نشان می دهد عالوه بر روابط خوب بین دو کشور، ایران می تواند به فکر 

جایگزینی برای برجام و دیگر بدعهدی های غربی ها باشد.
شهابی
* یک نفر در گذشــته بتن را در قلب رآکتور هســته ای اراک ریخت. امروز هم 
یکی دیواره رآکتور واحد دوم را بتن ریزی کرده پس فرق می کند چه کســی و 

در کجا بتن بریزد.
عشقی
* ترور ناموفق آیت اهلل العظمی خامنه ای در ششم تیر سال 60 موجب شد معظم له 
در واقعه 7 تیر حضور نداشته باشند و امروز ما از این ذخیره الهی در سکانداری 
انقالب اســالمی بهره مند باشیم. تاریخ انقالب پر از این معجزات الهی است که 

نباید از کنار آنها راحت عبور کرد.
صدوق
* رژیم صهیونیستی باید بداند که مرگش فرارسیده و بی جهت آویزان کشورهای 
منطقه نشود که آنها را هم با خودش غرق می کند. پس از 70 سال جنایت و قتل 
و غارت و خیانت، زمان عذاب الهی فرا رسیده و ان شاءاهلل به دست سربازان والیت 

در جبهه مقاومت قلع و قمع و از کره زمین محو خواهد شد.
اکبر ساری
* از دولت و مجلس درخواست می شود طرح صیانت از فضای مجازی را سریع تر 
به سرانجام برسانند و فرزندان این کشور را از بمباران های هر روزه استکبار جهانی 

و دشمنان بشریت نجات دهند.
رفیعی نژاد
* یکــی از روزنامه ها نوشــته بود دهدار یک روســتا در جنوب فرانســه برای 
صرفه جویی در مصرف آب اســتفاده از آب لوله کشی برای پخت و پز و مسواک 
زدن را ممنوع اعالم کرده اســت. بنابراین کمبود آب یک مشکل جهانی شده و 

باید جدی گرفته شود.
رازینی
* امیدوارم جراحی اقتصادی به وضعیت سیستم وخیم بانک ها نیز برسد و بانک ها 
را از این بنگاه داری و هزاران مشکلی که برای کشور و ملت ایجاد می کنند برهاند. 
ابربدهکاران به راحتی آب خوردن میلیاردها وام کم بهره می گیرند ولی جوانان برای 
چند میلیون وام ازدواج باید به هزار در بزنند تا بانک اجازه پرداخت وام را صادر کند. 
هادی زاده

* ما ایرانیان همواره افتخارمان این بوده که با وجود ادیان، مذاهب و قومیت های 
مختلف به صورت مسالمت آمیز و برادرانه در طول تاریخ با هم و کنار هم زندگی 
کرده ایم. پس می توانیم این مدارا را تا ابد داشته باشیم و کشورمان را به پیش ببریم.
افتخاری
* مسئولین دست اندرکار اطالع رسانی کنند دلیل عزل شهردار کرج چه بوده است؟ 
جهانی
* ایستگاه حرم حضرت سیدالکریم عبدالعظیم علیه السالم در خط 6 مترو کی 
راه اندازی می شود؟ لطفاً مسئولین پاسخ دهند. با تشکر از شهردار جهادی تهران.
جابری
* اگر چنانکه برای شهروندانی که با آب شرب اقدام به شستن اتومبیل، کوچه 
و حیاط منزل می کنند جریمه های سنگین مثل قطع آب وضع شود جلو بخش 

زیادی از هدررفت آب گرفته خواهد شد.
0935---0220
* از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواســت می شــود نسبت به ثبت نام 

کارگرانی که تا به حال سهام عدالت دریافت نکرده اند اقدام نمایند.
بازقندی- کارگر تأمین اجتماعی
* اکثر آزمایش هایی که برای خانم های باردار نوشته می شود هزینه های باالیی 
دارد که بیمه هم نمی پذیرد. از مســئولین وزارت بهداشــت درخواست می شود 
تدبیری بیندیشند که هزینه های درمان برای خانم های باردار به صورت رایگان 

صورت گیرد.
ناجی
کار  * طبق گفته مسئولین وزارت بهداشت و درمان ، برخی ازپزشکان بدون پروانه 
مشغول فعالیت هستند. چرا برخوردی صورت نمی گیرد؟ دادن این آمارها مردم 

را ناراحت می کند.
هدایت
* مسئوالن اعالم کردند کسانی که سود سهام برای آنها واریز نشده مشکل شماره 
حســاب خود را در سیســتم سهام عدالت رفع کنند. ولی با رفع این مشکل هم 

هنوز خبری از واریز نشده است. چرا؟
صنعتی
* طرح تمدید خودکار و افزایش حداکثر 25 درصد ی اجاره بها درکنار مساعدتی 
که برای مســتاجر دارد ، توان فروش ملک درشــرایط ضرورت را از موجر گرفته 

است. باید برای حل این مشکل هم تدبیر می شد.
صادقی
* برخی ایستگاههای مترو فاقد وضوخانه هستند ، ولی برخی مثل ایستگاه میرزای 
شیرازی دارای وضوخانه است که از این بابت از مسئولین امر تقدیر و تشکر می کنم.
مسافر مترو
* برخی از خانواده ها در حال حرکت خودرو گویا لذت می برند که بچه هایشــان 
از سقف خودرو )سانروف( بیرون را تماشا می کنند در حالی که بادی که بر سر 
و صورت کودکان برخورد می کند آنها را به سینوزیت مبتال می کند و در برخی 
موارد متأسفانه باعث پرت شدن کودک نیز می شودکه تا آخر عمر خانواده ها را 

از داشتن سانروف پشیمان می کند.
هاجری
* بــا اینکــه ذبح دام در جلوی منزل یا مغازه را ممنــوع اعالم کرده اند ولی باز 
عده ای از شهروندان بی توجه این تخلف را انجام می دهند. با مرتکبان این عمل 

ممنوع هم باید برخورد شود.
شاه مرادی
* برخی رانندگان پالک اتومبیل خود را پوشــانده و در محدوده طرح ترافیک 
تهران تردد می کنند. نباید گذاشــت چنین تخلفاتی صورت بگیرد و عده ای به 

راحتی قانون را دور بزنند.
نجاری
* مدعی العموم کی قرار اســت به حساب این سلبریتی های بی وطن رسیدگی 
کند؟ ما از کنار مســئله توهین  این عناصر هتاک و پررو به شهدای مظلوممان 

عبور نخواهیم کرد.
کاشانی
* از مقامات مسئول تقاضا داریم قانونی وضع کنند که اعضای هیئت مدیره تأمین 
اجتماعی بیش از دو دوره نتوانند برای این پست نامزد شوند ، بلکه گشایش در 

جهت حل مشکالت کارگران و مستمری بگیران به وجود بیاید.
توکلی
* تاخیــر در اعزام اتوبوس های شــرکت واحد در بعضی خطوط مثل خط بلوار 
نیکنام - میدان هفت تیر موجب اتالف دقت و معطلی مســافرین در ایستگاه ها 
می شود درگذشته هر 15 دقیقه اتوبوس به ایستگاه  می رسید ولی االن طوالنی تر 

شده است. امیدواریم رسیدگی شود.
فتوحی
* فضای ســبز و حفاظت از آن در طول ســال، ماه، هفته و روز باید مورد توجه 
مسئولین امر قرار گیرد چرا که نقش مهمی در کاهش آلودگی می تواند داشته باشد.
0938----6263
* در بنگاه های مسکن تعیین قیمت  ها براساس امیال و آرزوها تعیین می شود و 
منطقی پشــت آنها نیست. الزم است کارشناسان با تدوین آیین نامه ها و قوانین 

ساز و کار خرید، فروش و اجاره ها را منطقی کنند.
0922---9239
*  قیمت لوازم خانگی در فروشــگاه های سه راه امین حضور متفاوت است و هر 
فروشــنده ای به یک قیمت می فروشد. برخی کســبه نیز از درج قیمت بر روی 

محصوالت خودداری می کنند. چه کسی باید رسیدگی کند؟
شیوایی

تورم در 37 کشور جهان
دو برابر دو سال قبل شد

شــاخص های اقتصادی نشان می دهد که روند افزایشی نرخ تورم در جهان 
برای مدت نامشخص ادامه دار خواهد بود.

در این باره روزنامه همشــهری در گزارشی خاطرنشان کرد:  اقتصاد جهان 
پیش از آنکه بتواند خود را تمام و کمال از چاله رکود ناشی از همه گیری کرونا 
برهانــد، درون چاهی عمیق به نام تورم افتــاد. تورم تقریبا تمامی اقتصادهای 
جهان به ویژه اقتصادهای بزرگ در آمریکا و اروپا را تحت تأثیر قرار داده اســت. 
جنگ اوکراین، مختل شدن چرخه تامین کاال، افزایش قیمت انرژی و مواداولیه 
و همچنین موادغذایی در کنار اتخاذ سیاســت های مالی غیرمسئوالنه از سوی 
بانک های مرکزی، از عوامل اصلی ایجاد ابرتورمی است که جهان را درگیر خود 

ساخته است.
تا یک سال پیش، زمانی که اقتصاد جهان هنوز در قله شیوع ویروس کرونا و 
تبعات آن بود، افزایش نرخ تورم در نتیجه مختل شدن زنجیره تامین و کمبود 
نیروی کار، منجر به افزایش قیمت ها شد، اما سیاستگذاران این افزایش قیمت ها 
را گذرا می دانســتند که به مرور زمان خودبه خود اصالح خواهد شد. اکنون اما 
جهش نرخ تورم تحت تأثیر افزایش قیمت کاالها و صعودی شدن شاخص هایی 
مانند انتظارات تورمی مصرف کنندگان، به سطحی فراتر از حد کنترل رسیده و 
خوش بینی  اقتصاددانان را درباره گذرا بودن این پدیده به چالش کشیده است. 
فارغ از این، مشخص نیست آیا بانک های مرکزی در کشورهای مختلف می توانند 

از عهده مهار غول تورم بربیایند یا خیر؟
آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان هم از این بحران مســتثنا نبوده 
است. براساس جدیدترین گزارش اداره آمار اشتغال در آمریکا، نرخ تورم ساالنه 
که براســاس شاخص قیمت مصرف کننده برآورد شده، در ماه گذشته میالدی 
در آمریکا به ۸.6 درصد رســیده و این باالترین نرخ تورم طی 41 سال گذشته 

در این کشور محسوب می شود. 
نتایج پژوهشــی جدید از مرکز تحقیقات پیو)PEW( نشان می دهد روند 
افزایش تورم در گوشه و کنار جهان قابل توجه است؛ به طوری که از 44 کشور 
 مورد مطالعه این مؤسســه، نرخ تورم در ۳7 کشور با اقتصادهای پیشرفته طی
2 سال گذشته رشد چشمگیر داشته است. این پژوهش نشان می دهد قیمت های 
مصرف کننده در تقریبا تمامی 44 کشور نسبت به دوران پیش از شیوع کرونا به 

اندازه قابل توجهی افزایش داشته است.
مرکز تحقیقات پیو براســاس داده های ســازمان توســعه و همکاری های 
اقتصادی)OECD( گزارش داده که متوســط تورم ساالنه در ۳7کشور مورد 
بررســی در ۳ ماهه اول سال2022 دوبرابر ۳ ماهه اول سال2020 بوده است. 
در این میان، در 16 کشور نرخ تورم در ۳ماهه اول سال 2022 بیش از 4 برابر 
زمان مشابه در سال2020 بوده است. در میان کشورهای مورد بررسی، ترکیه 
 در ۳ مــاه اول ســال جاری از باالترین نرخ تورم برخوردار بــوده و تورم آن به

54/۸ درصد رسیده است.
اکونومیست در گزارشی به ادامه دار بودن روند تورم جهانی، به ویژه در میان 
بزرگ ترین اقتصادهای جهان اشاره کرده است. براساس این گزارش، نرخ تورم 
نقطه به نقطه در میان کشورهای ثروتمند جهان به طور متوسط بیش از ۹درصد 
افزایش داشته است؛ افزایشی که از دهه1۹۸0 به بعد بی سابقه بوده است. این 

وضعیت به اقتصاد و بازارهای مالی خسارات سنگینی وارد کرده است. 
در این شــرایط، تمامی شاخص های اقتصادی در همه حوزه ها، از خرید و 
فروش مســکن گرفته تا میزان خروجی کارخانه ها حاکی از کند شــدن سریع 
رشــد اقتصادی است؛ از این رو سرنوشت قیمت مصرف کننده یکی از مهم ترین 

پرسش هایی است که در حال حاضر در مورد اقتصاد جهانی وجود دارد. 
انتظارات تورمی مصرف کنندگان هم در جهان رو به رشد است؛ عاملی که 
می تواند نگرانی ها نســبت به چسبندگی نرخ تورم را افزایش دهد. اکونومیست 
نوشته که انتظار افزایش قیمت ها در آمریکا در آینده  نزدیک به سرعت درحال 
رشــد اســت و کانادایی ها هم خود را برای تورم 7 درصدی ســال آینده آماده 
کرده اند. این باالترین نرخ انتظار تورمی در میان کشورهای ثروتمند جهان است.

نفت گران و نیاز اورژانسی غرب
به توافق با ایران

»ایران به خاطر قیمت جهانی نفت و نیاز غرب به نفت ایران، دســت باالتر 
را در مذاکرات برجامی دارد.«

این تحلیل را روزنامه آرمان منتشر کرد و افزود: عبور قیمت هر گالن بنزین 
از مرز 5 دالر در آمریکا و بحرانی که اروپا در زمینه تأمین نیازهای نفتی و گازی 
خود با آن دست و پنجه نرم می کند سران کشورهای گروه 7 را بر آن داشته تا 
به فکر منابع نفتی جایگزین بیفتند. در این راستا ابتدا تحریم های نفتی ونزوئال 
از سوی آمریکا کمرنگ شد و حال نوبت به ایران رسیده تا تحریم کنندگان برای 

استفاده از نفت ایران فرش قرمز پهن کنند.
قیمت جهانی نفت اخیراً به حدود 120 دالر رســید. علت افزایش قیمت 
نفت چند دلیل اساســی دارد اول آنکه مکرون با شیخ محمد در دبی صحبت 
داشت و دیدگاه او این بود که امارات و عربستان ظرفیت تولید اضافی را ندارند. 
دلیل دوم به ذخایر نفتی آمریکا که 6 میلیون و ۹00 هزار بشــکه کاهش پیدا 
کرده اســت برمی گردد این در حالی است که این رقم حتي یک روز آمریکا را 
جواب نمي دهد و ســابق بر این آمریکا روزانه 17 تا 1۸ میلیون بشــکه در روز 
تولید مي کرد که این خود فشار مضاعفي به آمریکا وارد مي کند و دلیل سوم به 
ارزش دالر جهاني برمي گردد و نهایتا با شــروع فصل تابستان و افزایش قیمت 
بنزین فشار زیادي به بازار مي آید و کشورهاي اروپایي به آمریکا فشار مي آورند 
که حداقل مقداري از کسري را از نفت ایران بتوانند جبران کنند و با برگرداندن 

ایران به بازار جهاني بخشي از این کمبود را جبران کنند. 
حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمي گفت: با تعمیر 
 و بازسازي زیرساخت هاي نفتي که سال گذشته صورت گرفت تولید 2 میلیون 
و 500 هزار بشــکه اي در روز به میزان ۳ میلیون و 500 هزار بشــکه رسید و 
براي رسیدن به 4 میلیون بشکه در روز که به میزان قبل از تحریم هاست فاصله 
چنداني نداریم و در این مدت مي توانیم از ذخایر چاه هاي جدید و فعال کردن 
آنها استفاده کنیم. به عقیده بسیاری از کارشناسان تصویر کلی بازار نفت و گاز 
نشان می دهد که ایران حاال دست باال را در مذاکرات دارد، چرا که در حال حاضر 
نیاز به منابع انرژی ایران در بیشترین سطح احساس می شود. این در حالی است 
که بازار نفت جهانی مســیر صعودی در پیش گرفته و قیمت نفت به بیشترین 
سطح از سال 200۸ رسیده و برای اولین بار قیمت بنزین در آمریکا از 5 دالر 
در هر گالن عبور کرده است و همین مسئله به تورم در جهان دامن زده است.
برای مقابله با بحران موجود چندی پیش دفتر ریاســت جمهوری فرانسه 
با انتشــار بیانیه ای خواستار بازگشت نفت ایران و ونزوئال به بازار جهانی شد از 
طرفی ماکرون با بایدن در حاشیه نشست گروه 7 در این خصوص صحبت و به 
او اعالم کرده که به افزایش تولید امارات و عربستان دل نبندد. البته بررسی ها 
نشان می دهد که هیچ کشوری به اندازه ایران توان افزایش عرضه نفت و متعادل 

کردن بازار در بازه زمانی 6 ماهه و تا رسیدن به فصل سرما در اروپا را ندارد.
گزارش رسانه آمریکایی از تولید

قایق موشک انداز و رادارگریز در ایران
تارنمای یواس ان ای، با استناد به تصاویر ماهواره ای گزارش داد: ایران احتماال 

در حال ساخت یک قایق موشک انداز رادارگریز جدید است.
این قایق ناشناخته به نظر رادارگریزتر از انواع قبلی می آید و می تواند یک قایق 
موشک انداز باشد. به نوشته این رسانه که اخبار حوزه دریایی را منتشر می کند، این 
کشتی در مجموعه کشتی سازی شرکت تعاونی شناورسازی مدکن آلوی قشم در 
 جزیره قشم واقع شده  و در تصاویر ماهواره ای تجاری ایرباس که به صورت عمومی در 

»گوگل ارث« به اشتراک گذاشته شده، قابل مشاهده است.
این تارنما همچنین افزود: این قایق جدید در کنار یک کاتاماران موشک انداز 

جدید دیگر و یک رزم ناو موشــک انداز کالس شــهید سلیمانی دیده می شود. 
نوع جدید از نظر شــکل کلی شــباهت هایی به یک مدل رادارگریز دارد اما به 
 طور قابل توجهی کوچکتر اســت. اندازه آن حدود 166 فوت یا 150 متر طول 

و 46 فوت یا 14 متر عرض است.
حامیان اشغالگری صدام هم

نسخه »انعطاف ایران« را می پیچیدند
یک کارشناس حامی برجام گفت: ثمربخشی مذاکرات، تنها در صورت اینکه 

طرفین از خود انعطاف به خرج دهند، ممکن خواهد بود. 
به گزارش نامه نیوز، حسن بهشتی پور، احیای دوباره گفت وگوها در قطر را 
به فال نیک گرفته و می گوید: »شروع دوباره و مذاکرات طوالنی، بهتر از توقف 

مذاکرات است«.
او گفت: قرائن و شواهد نشان می هد که امیدها نسبت به قبل افزایش پیدا 
کرده و اینکه چگونه می توان مشــکالت را حل کرد، سؤال اساسی است. چون 
دو طرف نشــان داده اند که فعال انعطاف الزم را برای خروج از بن بســت فعلی 
نشــان نمی دهند و مایلند همچنان محکم مواضع خودشــان را حفظ کنند در 
حالی که برای رســیدن به توافق باید هر دو طرف و نه فقط یک طرف انعطاف 

الزم را نشان دهند. 
او می افزاید: انعطاف پذیری، شرط موفقیت مذاکرات است. از طرفی امیدوارم 
که این دور مذاکرات آخر باشــد ولی قرائن و شــواهد این را نشان نمی دهد و 
اختالفــات همچنان وجــود دارد و بعد از چهار ماه توقــف مذاکرات دو طرف 
می خواهند یک ارزیابی مجدد از هم داشــته باشــند و باید دید که آیا از خود 

انعطاف نشان می دهند؟ 
بهشــتی پور می گوید: موضع گیری های دو طرف نشان می دهد بحث نحوه 
پایــان دادن به تحریم ها و همچنین تضمین های الزم برای توافق و اجرای آن 
برای دو طرف ســازوکار دقیقی ندارد که امیدواریم در این دوره مشخص شود 
که در این صورت توافق حاصل خواهد شــد. از طرفی، منطق عقالنی می گوید 
به دلیل بحران ناشــی از جنگ به دلیل انرژی در اوکراین بهتر اســت ظرفیت 
کشوری مثل ایران که بالقوه می تواند دو تا سه میلیون بشکه نفت به بازار تزریق 

کند را به کار بگیرند.
اگر آمریکایی ها به این جمع بندی رسیده باشند که برای بازار انرژی و ایجاد 
توازن در عرضه و تقاضا به تحریم های ایران به خصوص نفت و پتروشیمی پایان 
دهند، اقدام خوبی اســت که کمک می کند زودتر به نتیجه برســند ولی هنوز 
آمریکایی ها چنین چیزی را نشان نمی دهند. هرچند در تحلیل های منابع غربی 

چنین گفته می شود ولی عمال شاهد این نیستیم که واقعا آن را دنبال کنند.
اظهارات آقای بهشــتی پور توام با بی دقتی و تغافل است وگرنه او به عنوان 
حامی دوآتشه برجام و تیم مذاکره کننده در دولت سابق، بهتر از هرکس می داند 
که طرف ایرانی در مذاکرات منتهی به برجام، بیشترین انعطاف و تنازل یکطرفه 
را به خرج داد که همان هم موجب تدوین توافقی به شــدت نامتوازن، نامعتبر 
و خســارت بار شد. به عبارت دیگر، برجام صرفا در یک صورت برای ایران قابل 
احیاســت و آن اینکه کف حقوق ایــران در لغو پایدار و موثر تحریم ها تضمین 
شــود. از ســوی دیگر نقض کامل برجام از سوی آمریکا و غرب هم نشان داده 
که انعطاف بیش از حد مجاز در مذاکرات برجامی، موجب خسارت شده و قابل 
 تکرار نیســت. در این میان، این آمریکاســت که چه در زمان حضور در توافق 
)با دور زدن آن با بهانه های تحریمی مختلف( و چه با خروج رســمی از آن، به 

ایران خسارت زده و باید این خسارت ها را جبران کند.
این نکته هم گفتنی است که اظهارات امثال آقای بهشتی پور، مانند ژست 
بی طرفانه سازمان ملل و برخی دولت های غربی به هنگام حمله صدام به خاک 
ایران است که طرفین را به آتش بس دعوت و در واقع اشغالگری صدام را تایید 
می کرد و از ایران می خواست آن اشغالگری را به رسمیت بشناسد! حاال هم برخی 
حامیان دوآتشه برجام، نسخه مشابهی را می پیچند که در نوع خود شک برانگیز 
است و گویندگان را در موضع اتهام جدی می نشاند؛ چرا که آنها یک بار با همین 
دعوت ایران به انعطاف و فشار رسانه ای همسو با غرب، توافقی زیانبار را به کشور 
تحمیل کردند و حاال هم باوجود عبرت های برجام، همان نسخه را تجویز می کنند!

امام خمینی)رضوان اهلل تعالی علیه( 9- تیرماه 1360- در پی فاجعه 
هفتم تیر پیامی صادر کردند. ایشــان در بخشی از این پیام خطاب به 
دشمن و پادوهای آن در داخل فرمودند:»عیب بزرگ شما و هوادارانتان 
 آن اســت که نه از اســام و قدرت معنوي آن و نه از ملت مسلمان 
و انگیزه فداکاري او اطاعي دارید...و نمي دانید که در قاموس شهادت، 

واژه  وحشت وجود ندارد.«
رهبر معظم انقاب نیز- 7 تیر 1401- در بخشــی از فرمایشــات 
خود تاکید کردند:»دشــمن نمی تواند بفهمد که در این عالم به غیر از 
محاسبات سیاسی، محاسبات دیگری هم وجود دارد که همان سنت های 
الهی هستند... ملت ایران در سال 1360 با قرار گرفتن در مدار یکی از 
سنت های الهی یعنی جهاد و ایستادگی توانست دشمن را ناامید کند. 
امروز نیز همان قاعده و قانون جاری اســت و خداوند سال 1401 همان 
خداوند ســال 1360 است و باید تاش کنیم خود را مصداق سنت های 

الهی قرار دهیم تا نتیجه آن پیشرفت و پیروزی باشد.«
در 43 سال اخیر بارها شاهد بوده ایم که محاسبات سیاسی دشمن 
در مقابل سنت های الهی و قدرت پروردگار، ناتوان و عاجز بوده است. 
به عبارت دیگر، دستگاه محاسباتی دشمن و در رأس آن آمریکا عمیقا 

و شدیدا خراب، معیوب و غافل است. به این نمونه ها توجه کنید:
1- »جیمی کارتر« رئیس جمهور پیشــین آمریــکا- 10 دی ماه 
1356- در شب کریسمس و در ضیافت شام در کاخ نیاوران تهران در 
 توصیف ایران از عبارت »جزیره ثبات« اســتفاده کرد و با غرور گفت: 
»ایران )تحت حاکمیت رژیم پهلوی( در یکی از پرمخاطره ترین نقاط دنیا، 

به یک جزیره ثبات)برای منافع آمریکا( تبدیل شده است.« 
 در آن مقطــع محمدرضا پهلوی به واســطه اردشــیر زاهدی 
)ســفیر ایران در آمریکا( از اشــخاصی نظیر برادران راکفلر و هنری 
کیسینجر کمک می گرفت و در کنار آن با نمایندگان کنگره آمریکا نیز 
رایزنی می کرد. ولیکن با وجود پشتیبانی آمریکا از شاه و با اینکه کارتر 
در دی ماه 57 »رابرت هایزر« ژنرال 4 ستاره آمریکایی را با اختیارات 
 ویژه برای خاموش کردن نهضت به تهران فرســتاد، در نهایت شــاه
26 دی 57 با خفت و خواری از کشــور فرار کرد و آمریکا نتوانست از 

پیروزی انقاب اسامی در ایران جلوگیری کند. 
2- در اردیبهشت ماه 1359 نیروهای آمریکایی- که در میان آنها 
کماندوهای کارکشته و افسران رژیم شاه و افراد وابسته به ساواك نیز 
حضور داشتند- به دستور رئیس جمهور دموکرات آمریکا در عملیاتی 
نظامی موسوم به »دلتا« در پی آن بودند تا نیروهای خود را در صحرای 
 طبس پیاده کرده و ضمن آزادســازی گروگان های النه جاسوســی، 
نقاط حســاس در تهران را نیز بمباران کنند. اما علی رغم به کارگیری 
تجهیزات فوق پیشرفته و نیروهای زبده، در نهایت جسدهای سیاه شده 

و جزغاله شده شان به آمریکا برگشت.
حضــرت امام در آن مقطع با اشــاره به این واقعه بســیار مهم، 
فرمودند: »این چه بود که ایــن ملت ضعیف و بدون تجهیزات نظامی 
را بر این قدرتها غلبه داد؟ این جز همان اســت که در صدر اسام هم 
یــک عده قلیل را بر عده  های کثیر پیروز کــرد... این جز این بود که 
یک دست غیبی در کار اســت؟! )چه کسی( این هلیکوپترهای آقای 
کارتر را که می  خواستند به ایران بیایند، ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ 
 شن ها ســاقط کردند، شــن ها مأمور خدا بودند، باد مأمور خداست، 
 قوم عاد را باد از بین برد. این باد مأمور خداست، این شن ها همه مأمورند.

)صحیفه امام، ج 12، ص 379 - 380(.«
3- در طــول تاریخ معاصر با هر جنگی که به کشــورمان تحمیل 
شد، بخشــی از خاك ایران به دست دشمنان افتاد. در این میان تنها 
 جنگی که دشمن نتوانســت حتی یک وجب از خاك ایران را بگیرد، 
 هشت سال دفاع مقدس بود. در جنگ تحمیلی، همه دنیا از ناتو و آمریکا 
تا کشورهای بلوك شــرق و حکام مرتجع منطقه همگی پشت صدام 
ایستاده و رژیم بعث را تا بن دندان مسلح کردند. صدام مدعی بود که 
ظرف یک هفته به تهران رســیده و با اشغال ایران، جنگ را به پایان 
می رساند. اما به فضل الهی، ملت غیور و مومن ایران به رهبری حکیمانه 

حضرت امام خمینی)ره( بر دشمن پیروز شد و دنیا را مبهوت کرد. 
4- در دهه های گذشته کودتاهای مخملی)انقاب های رنگی( در 
چهار کشور یوگساوی، گرجستان، اوکراین و قرقیزستان به اجرا درآمد 
و مجریان توانستند در تمامی این کشورها حکومت مرکزی را ساقط و 

دولت هایی دربست در اختیار غرب را روی کار بیاورند. 
 همین فرمول در ســال 88 در ایران پیاده شــد. در همین رابطه 
»مایکل لدین« از حامیان کودتای مخملی و مشاور پیشین شورای امنیت 
ملی آمریکا و عضو برجسته مؤسسه »آمریکن اینترپرایز« و دستیار ویژه 
»دونالد رامسفلد« وزیر دفاع پیشین آمریکا در 21خرداد 88 در مصاحبه 
 با »نیویورك تایمز« گفت:»فردا در ایــران انتخابات نخواهد بود بلکه 
یک انقاب رنگی کلید می خورد. بر همین اساس پیشنهاد رفراندوم از 
یک سو و حمایت رسانه اي غرب از سوي دیگر مي تواند مخالفان جمهوري 

اسامي ایران را امیدوار کرده و در صحنه نگاه دارد«. 
همچنین »پاول کریگ رابرتز« سیاستمدار آمریکایی و معاون پیشین 
وزارت خزانه داری آمریکا، سال 88 در مقاله ای با عنوان »آیا اعتراضات 
ایران، یک انقاب رنگی هدایت شــده دیگر از ســوی آمریکاست؟« 
نوشت: »اعتراض های تهران نشــانه هایی از اعتراضات هدایت شده 
توسط سازمان سیا در گرجستان و اوکراین دارد. باید نابینا باشیم که 

چنین چیزی را نبینیم.«
بر همین اساس در ســال 88 تمامی عناصر معاند و مخالف نظام 
همانند جنگ احزاب به میدان آمدند و در مقابل ملت و نظام جمهوری 
اسامی ایران ایستادند. در آن سال تمام طراحی های کودتای مخملی 
مو به مو در ایران اجرا شد اما در نهایت به سرانجام نرسیده و باز هم به 
فضل الهی و با تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقاب و حضور هوشمندانه 
مردم در صحنه، این نقشه آمریکایی- اسرائیلی- انگلیسی ناکام مانده 

و نقش بر آب شد.
5- ساعت یک و بیست دقیقه بامداد 13 دی 1398 دولت تروریست 
و جنایتکار آمریکا در اقدامی بزدالنه، سردار حاج قاسم سلیمانی را به 
شهادت رساند. آمریکا و شرکای واشنگتن در خیالی خام و ابلهانه تصور 
می کردند که با ترور حاج قاســم، پرونده سردار سلیمانی بسته شده و 
وی به فراموشی سپرده می شود و محور مقاومت نیز به فاصله کوتاهی 

از هم پاشیده خواهد شد. 
اما هیچ کدام از موارد فوق رخ نداد. تشییع دهها میلیونی حاج قاسم 
و همرزمان وی در شهرهای مختلف کشور، دشمن را مبهوت و آشفته 
کرد.تشییع میلیونی ابومهدی المهندس در عراق نیز همینطور؛ روزها 
سپری شد؛ یک هفته، یک ماه، چهل روز، شش ماه، یک سال، دو سال 
و...روزها و هفته ها و ماه ها گذشت و خون حاج قاسم معرکه ای به پا کرد 
و این فریاد در اقصی نقاط ایران و سایر کشورهای مسلمان خطاب به 
نظام سلطه و استکبار طنین انداز شد که »ما ملت امام حسینیم؛ ما ملت 
شهادتیم؛...ما حوادث سختی را پشت سر گذاشته ایم... مرد این میدان 
ما هستیم برای شما. شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه  امکانات 
شما. این جنگ را شما شروع می کنید، اما پایانش را ما ترسیم می کنیم«؛ 
و مردم از سویدای دل خطاب به حاج قاسم فریاد زدند که »اینک ماییم 

و یاد تو و راه تو که مقصد آن آزادی قدس شریف است؛ ان شاءاهلل.« 
پایگاه آمریکایی نشنال اینترست- 4 دی 1400- در تحلیلی نوشت: 
»باید پذیرفت که ترور ژنرال سلیمانی و ابومهدی المهندس، بیش از آنکه 
به تقویت منافع آمریکا در منطقه و جهان ختم شود، عما آمریکا را در 
موقعیِت به مراتب خطرناك تری در مقایسه با زماِن حیات این دو فرمانده 
وارد کرده است. ترور ژنرال سلیمانی نه تنها به منافع آمریکا کمکی نکرد، 
بلکه عما به تهدیدی مستقیم علیه منافع ملی این کشور تبدیل شد 
و تبعات ناگواری را برای آن ایجاد کرد.« این تنها یکی از دهها اعتراف 
رسانه های غربی مبنی بر این است که »شهید« سلیمانی به مراتب برای 

دشمنانش خطرناك تر از »سردار« سلیمانی است.
6- در سال های اخیر دشمن و دنباله های داخلی آن در یک عملیات 
روانی و رسانه ای گسترده، این طور القاء کردند که نسل جوان و نوجوان 
در ایران دیگر هیچ نسبتی با عقاید دینی و مذهبی و آرمان های انقاب 
نداشته و دارای تفکرات غیردینی هستند. اما این ادعا بارها و بارها در 
بزنگاه هایی همچون حضور جوانان غیور کشــورمان در دفاع از حرم و 
برگزاری مراســم اعتکاف و مراسم پیاده روی اربعین و مراسم احیای 
شــب های قدر و مجالس و دسته های عزاداری محرم و صفر و... مردود 

و بی اعتبار شد. 

حکایت خدای سال 60
و خدای آن طرف اروند

یادداشت روز

بقیه در صفحه 11

صفحه 2
شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
2 ذی الحجه ۱۴۴۳ - شماره 2۳۰۶2

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

چرا مذاكرات قطر گره خورد؟
آمریکا نه تحریم را لغو می كند و نه تضمین می دهد

اسامی:  

طرف غربی دوباره پرونده PMD را 
باز كرده است

سرویس سیاسی-
غربی ها به صراحت می گویند 
لغو همه  و  ایران  به  تضمین دادن 
تحریم ها خواسته های فرابرجامی 
اســت و این در حالی است که با 
توجه به سابقه بدعهدی غرب این 
دو موضــوع واجب ترین موارد در 
توافق احتمالی آینده است و دیگر 
بازهم  اینکه اگر غرب نمی خواهد 
بدعهدی کند چرا از دادن تضمین 

شانه خالی می کند؟
مذاکرات هسته ای بیش از 2دهه 
اســت که پیگیری می شود و می توان 
گفت که از دوره دولت اصالحات آغاز 
شده است. حال سوال مهم این است که 
به رغم این همه سال گفت وگو و مذاکره 
آن هم با حضور تیم های دیپلماسی و 
فنی چرا بار دیگر شــاهد گره خوردن 
مذاکرات هســتیم؟! نکتــه قابل تامل 
آن اســت که این مذاکــرات در دولت 
هــای مختلف با دیدگاه های گوناگون 
دنبال شده و این یعنی در هر شرایطی 
مذاکرات قرار نیســت به نتیجه ای که 
منافع هر دو ســمت مذاکره را تامین 

کند منتهی شود. چرا؟!
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهور کشــورمان در گفتگوی تلفنی 
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر 
با اشاره به گزارش های متعدد و رسمی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر 
اینکه برنامه  هسته ای جمهوری اسالمی 
ایران کاماًل شــفاف بوده و هیچ گاه از 
مســیر قانونی منحرف نشده، تصریح 
کرد: »طــرح مکرر اتهامات و ادعاهای 
ایران  تکراری علیه جمهوری اسالمی 
در حین گفتگوها، بیانگر هدف گذاری 
سیاسی آن ها از فرایند مذاکرات است.«

رئیــس جمهــور با بیــان اینکه 
ایران تحریم های  جمهوری اســالمی 
یکجانبه را ظالمانه، غیرقانونی و ناحق 
می دانــد و در دفــاع از حقــوق خود 
مصمم اســت، گفــت: »همه تالش ها 
باید در مسیر برداشتن کامل تحریم ها با 
ضمانت های الزم در این زمینه پیگیری 
شود. توافق پایدار مستلزم لغو تحریم ها 
و کنار گذاشتن بی قید و شرط ادعاهای 

بی اساس و پایه است.«
غرب در پی مذاکره 

برای رسیدن به تفاهم نیست
از ســال 1۳۹2 به بعد دور جدید 
مذاکرات آغاز شــد. با روی کار آمدن 
دولت روحانی اکثر پست های دولت در 
اختیار مدعیان اصالحات قرار گرفت و 
در نتیجه تفکر و جهان  بینی این طیف 
بر دولت حاکم شد. تفکری که به شکلی 
ساده لوحانه به غرب اعتماد دارد. به رغم 
وجود این طیف در ســاختار دولت و 
دستگاه دیپلماسی همه چیز برای یک 

توافق مهیا می نمود. 
توافق هســته ای نبایــد چیزی تا 
این حد پیچیده و غیرقابل دست یابی 
باشد آن هم به این شکل که در طول 
مذاکرات هســته ای بین ســال های 
1۳۹2 تا 1۳۹4 تیــم مذاکره کننده 
کشورمان بســیاری از شرایط غرب را 

پذیرفت. طبق آن شــرایط کشورمان 
از برخی اقدامات قانونی که برای همه 
کشورها مجاز شمرده شده نیز محروم 
گردید. به غیر از آن در اقدامی بســیار 
غیرحرفه ای کشــورمان زودتر از موعد 
تعیین شده تعهداتش را انجام داد تا به 
خیال خود به غرب این پیغام داده شود 
که ایران بر پایبندی بر توافق هسته ای 
مصمم است. در چنین حالتی به نظر 
می رســد که باید همه چیز طبق روال 
پیش رود و غربی ها نیز خوشــحال از 
اینکه ایران هم نظارت های فراپادمانی 
را و هم محرومیت از برخی فعالیت های 
قانونی را پذیرفته که طبق معاهدات بین 
المللی در زمینه هســته ای برای همه 

کشورها مجاز شمرده شده اند. 
در چنین حالتی به نظر می رســد 
غرب به آنچه در ظاهر می گوید رسیده 
اســت و فعالیت های هسته ای ایران را 
محــدود کرده اما باز هم در این حالت 
غرب به توافق پایبند نماند. این نکته ای 
مهم اســت که برای پاســخ به سوال 
ابتدای متن که »چــرا مذاکرات گره 
خورده« باید به آن توجه داشته باشیم. 
موضوع توافق هسته ای سال 1۳۹4 و 
همچنین توافقی که پیش از آن در دوره 
اصالحات میان دولت کشورمان و سه 
کشور اروپایی منعقد شد به وضوح نشان 
می دهد غرب در پی رسیدن به تفاهمی 

در موضوع هسته ای نیست.
خواسته  های فرابرجامی ایران 

یا بستن راه عهدشکنان؟
بــه دنبال ارائه گــزارش »آنتونیو 
گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد 
از اجــرای قطعنامه 22۳1، شــورای 
امنیت این سازمان روز پنجشنبه ۹تیر 
1401 در این باره نشستی برگزار کرد. 
معاون دبیرکل ســازمان ملل در این 
نشست گفت که علی رغم از سرگیری 
تالش های دیپلماتیک در ماه دسامبر 
ســال گذشــته میالدی و عزم اراده 
برای حل و فصل موضوعات سیاســی 
و فنی، شرکت کنندگان در مذاکرات و 
آمریکا هنوز نتوانسته اند به اجرای موثر 
قطعنامه 22۳1 این ســازمان دســت 
یابند. احیــای برجام نیازمند تالش ها 
و دیپلماســی مضاعف اســت. من و 
دبیرکل سازمان ملل از آمریکا و ایران 
می خواهیم هر چه سریع تر همکاری ها 

ذیل برجام را از سر بگیرند.
معاون دبیرکل سازمان ملل تاکید 
کرد: ما مجدداً از آمریکا می خواهیم که 
تحریم هایش برضد ایران را همان طور 
که در این توافق آمده اســت برچیند 
یا لغو کند و همچنیــن معافیت های 
مرتبــط با تجارت نفت ایران را تمدید 
نماید. همچنین از ایران نیز می خواهیم 
که اقداماتــی را که با تعهدات مرتبط 
هسته ای اش تحت این سازگار نیست، 

به عقب بازگرداند.
نماینده اتحادیه اروپا نیز با اشاره 
به سابقه تالش های دیپلماتیک درباره 
احیای برجام و بدون اشاره به انفعال و 
عهدشکنی های اروپایی ها در این باره 
گفت که اتحادیه به بازگرداندن و احیای 

برجام متعهد است. نماینده آمریکا در 
شــورای امنیت نیز ضمن به کارگیری 
سیاست مقصر نمایی در زمینه بازگشت 
کامل واشــنگتن به تعهدات برجامی 
اش گفت: آمریکا متعهد به بازگشــت 
متقابل به اجرای کامل برجام اســت! 
ما ماه ها اســت که آماده نهایی کردن 
توافق بر اساس موارد مذاکره شده در 

وین بوده ایم!
 پاسخ محکم نماینده ایران 

در سازمان ملل
مجید تخــت روانچی، ســفیر و 
نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در 
سازمان ملل، روز پنجشنبه در نشست 
شــورای امنیت در خصــوص اجرای 
قطعنامه 22۳1 و در پاسخ به ادعاهای 
مطرح شــده در جلســه پنج شــنبه 
شورای امنیت گفت: تعهدات طرفین 
طبق برجام و قطعنامه 22۳1 به دقت 
بیان و توضیح داده شده است، صریح 
و بدون ابهام است. در حالی که تعهدات 
هسته ای ایران با لغو مؤثر همه تحریم ها 
و عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی 
ایران مرتبط اســت، واقعیت این است 
که تحریم ها همچنان پابرجا هستند و 
ایران از منافع اقتصادی آن طور که در 
توافق وعده داده شده بود، بهره نمی برد.

تخــت روانچــی گفــت: مجددا 
یادآوری می کنیم که آمریکا در تاریخ 
۸ می 201۸، برخالف قطعنامه 22۳1 
و با نقض آشــکار حقــوق بین الملل و 
منشــور ســازمان ملل، از این توافق 

خارج شد.
بیانیه مغرضانه و ضدایرانی 

تروئیکای اروپا
سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان 
در بیانیــه ای مغرضانه به تکرار مواضع 
خود درباره تحــوالت اخیر مربوط به 

مذاکرات رفع تحریم ها پرداختند. 
این ســه کشــور اروپایی مدعی 
شــده اند که توافق برای از ســرگیری 
احیای کامل برجــام از ماه مارس در 
وین حاصل شده، اما ایران از این فرصت 

استفاده نکرده است.
ایــن بیانیه مغرضانه بــا ادعاهای 
مضحک در حالی است که کشورهای 
اروپایی به قصور و تقصیرهای خود در 
اجرای تعهداتشــان ذیل برجام هیچ 

اشاره ای نکرده اند.
چرا مذاکرات گره خورده؟

چنان کــه خواندیــد نمایندگان 
آمریکا و اتحادیه اروپا در سازمان ملل 
در هنگام ســخنرانی مدعی شده اند 
که »فرصت را بر اســاس متنی که در 
دسترس است برای نهایی کردن توافق 
غنیمت شــمارید« اما از طرفی آنها از 
درخواســت های فرابرجامــی ایران به 
عنوان عاملی برای نرســیدن به توافق 
نام برده اند. آن درخواست ها چیست؟
کشــورمان بر اســاس دو توافق 
هسته ای که یکی در دولت اصالحات 
و دیگــری در دولــت مــورد حمایت 
اصالح طلبــان )تدبیــر و امید( منعقد 
شــد به 2تجربه رسیده است: نخست 
آنکه غــرب پس از اجــرای توافق به 

سادگی مسیرش را به سمت بدعهدی 
تغییــر می دهد لذا برای عدم تکرار آن 
درخواست تضمین را مطرح کرده است.

دومین تجربه این اســت که اگر 
غرب بخشی از تحریم ها را لغو کند از 
بخش دیگر تحریم های به جا مانده به 
گونه ای سوءاستفاده می کند که عمال 
انتفاع اقتصادی ایران را در بخش های 

لغو شده نیز مسدود نماید.
در چنین حالتی عقل سلیم حکم 
می کند که ایران این 2مسیر بدعهدی 
را برای غرب ببندد و گویا مسدودسازی 
مسیرهای بدعهدی غرب برای آنها اصال 

خوشایند نیست. چرا؟!
اگــر غربی ها به واقــع در اعماق 
اندیشه های شیطانی خویش نقشه رکب 
زدن به ایران و بدعهــدی چندباره را 
ندارند چرا باید از دادن تضمین هراسان 
باشــند و آن را تا آن اندازه مهم جلوه 
دهند که جلوه تحقق توافق هسته ای 
را بگیــرد؟! آیا این بــه خوبی گویای 
آن نیست که »کاسه ای زیر نیم کاسه 
هست« و نقشه های شومی در سر آنها 

وجود دارد؟!
پافشاری دیپلمات های کشورمان 

بر انتفاع اقتصادی
اگر دقت کنیم می بینیم که 2توافق 
هســته ای در دولت اصالحات و دولت 
مورد حمایت اصالح طلبان )دولت تدبیر 
و امید( منعقد شد. آیا اینکه 2توافق در 
دوره هایی حاصل شده که اصالح طلبان 
و تفکر آنهــا در دولت و به تبع آن در 
دستگاه دیپلماسی جاری و ساری بوده 
نشــان دهنده کاربلدی این طیف در 

دیپلماسی و دانستن زبان دنیاست؟! 
برای پاسخ باید ببینیم که نتیجه 
ایــن 2توافق چــه بوده اســت و آیا 
دیپلمات های کشــورمان در آن دوره 
توانســته اند با زیرکی و تیزهوشی راه 
فریبکاری دشــمن را مسدود کنند یا 
نــه برعکس به راحتــی از لبخند آنها 
فریب خورده اند. در هر دو توافق غرب 
به تعهداتش عمــل نکرد و نتیجه آن 
شــد که پس از چندسال پلمب مراکز 
فعالیت های  یا محدودسازی  هسته ای 
صلح آمیز کشــورمان در نهایت دوباره 
به روزهای پیش از توافق بازگشته ایم. 
پس آن 2توافق نشانه کاربلدی نیست 

و بلکه حتی برعکس...
نکته مهــم دیگر این اســت که 
در توافق هســته ای موسوم به برجام 
وزیرخارجه وقت کشورمان به صراحت 
گفت »هــدف از برجام اصال اقتصادی 
نبود« ایــن گفته به خوبی گویای این 
نکته است که برای طیف اصالح طلب 
انتفاع اقتصادی ملــت ایران از برجام 
مهم نبوده بلکه آنچه اهمیت داشــته 
برای آنها صرفا امضــای یک توافق با 
کدخدا بوده اســت امــا دیپلمات های 
اخیر کشــورمان به شــدت بر انتفاع 
اقتصادی ملت ایران پافشــاری دارند 
و اگر این نباشــد به راســتی امضای 
 توافق با غرب چه فایده ای برای ما دارد 
 جــز محــدود کــردن فعالیت هــای 

صلح آمیز کشورمان؟

اتمی  انرژی  رئیس  ســازمان 
مذاکرات،  اخیــر  دوره  در   گفت: 
 رژیــم صهیونیســتی ادعا دارد 
50 هزار صفحه ســند جدید پیدا 
کرده کــه هر روز هم چند صفحه 
آژانس  به  و  را منتشر می کند  آن 
می دهــد و مدعی شــده ایران 
فعالیت های هسته ای برای ساخت 
بمب دارد، این اسناد همان پی ام دی 
اســت که بسته شده است و چیز 
جدیدی نیست؛ خود آمریکایی ها 
هم قبا اذعان کرده بودند که ایران 

فعالیت های سالمی داشته است.
رئیس  سازمان  اســالمی،  محمد 
انرژی اتمی در مراســم بزرگداشــت 
شــهدای هفتم تیر و یادواره 17 هزار 
شــهید ترور در اصفهان با اشــاره به 
روند مذاکرات هسته ای گفت: حاصل 
این همه ســال مذاکره به برجام ختم 
شــده است؛ در این ســند PMD با 
یک شرحی بسته شده است و تعهدی 
از ســوی طرف های مقابل پذیرفته و 
همزمان برداشتن همه تحریم ها علیه 

ایران  وضع شده است.
وی اظهار داشــت: از 20 ســال 
پیش تاکنون هر روز گزارش می دهند 
که ایران در حال ســاخت بمب اتمی 
است، روال آژانس هم این است که هر 
گزارشــی را بررسی می کند و براساس 
ادله ای کــه ارائه می دهد مــا به آنها 
دسترســی می دهیم، 20 سال پیش 

می گفتند ایرانی ها در لویزان در حال 
ساخت بمب اتمی هستند، بعد مجوز 
گرفتند و بازرسی کردند و دیدند چیزی 
نیســت، بعد گفتند در شــیان و بعد 
جنوب غرب تهــران و بعدا هم گفتند 
در پارچین دارند بمب می سازند، این 
شــد که مذاکرات اتمی شکل گرفت و 

سال ها ادامه داشت.
رئیس  سازمان انرژی اتمی گفت: 
حاصل این همه ســال مذاکره به سند 
برجام ختم شده اســت، در این سند 
PMD با یک شرحی بسته شده است 
و تعهدی از طرف آنها شده و همزمان 
برداشتن همه تحریم هایی که علیه ایران  

وضع شده است.
اسالمی خاطرنشان کرد: ایران در 
مقابل این پذیرفته که از حقوق خودش 
که مطابق با پادمان است، عقب نشینی 
کند و حتی بازرسی های فراپادمانی را 

نیز برای اعتماد سازی بیشتر بپذیرد.
وی اظهار داشــت: در دوره اخیر 
مذاکرات، رژیم صهیونیستی ادعا دارد 
50 هزار صفحه سند جدید پیدا کرده 
که هر روز هم چند صفحه آن را منتشر 
می کند و بــه آژانس می دهد و مدعی 
شده ایران فعالیت های هسته ای برای 
ســاخت بمب دارد؛ این اسناد همان 
پی ام دی اســت که بسته شده است و 
چیز جدیدی نیست؛ خود آمریکایی ها 
هم قبال اذعان کــرده بودند که ایران 

فعالیت های سالمی داشته است.

گفت و شنود

قبیله احمق ها !
گفت: مذاکرات قطر به کجا کشید؟!

گفتم: آمریکا نه قبول کرد تحریم ها را لغو کند و نه حاضر شد 
برای انجام تعهدات خود تضمینی بدهد! و تیم ایران هم حاضر 

نبود باج بدهد و مذاکرات به نتیجه نرسید.
گفت: پس برای چه پیشنهاد مذاکره داده بود؟ 

گفتم: تازه، تروئیکای اروپایي هم بیانیه داده و ایران را عامل 
بی نتیجه ماندن مذاکرات معرفی کرده است!

گفت: راســت گفته اند که تروئیکای اروپایی ســگ دســت آموز 
آمریکاست!

گفتم: یــارو توی کویر تور ماهیگیری پهن کرده بود. بهش 
گفتند؛ احمق جان! وســط کویر که جای ماهیگیری نیست! 
گفت؛ احمق تر از من این یارو پشت سری منه که قابلمه به دست 

ایستاده از من ماهی بخره!

کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزیر 
دکتر باقری با جدیت و در هماهنگی 
کامل بــا اینجانب بــه مذاکرات 
منطقی، مستدل و فعال برای لغو  

تحریم ها ادامه می دهد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه کشــورمان در توئیتی نوشت: 
دکتــر باقری با جدیت و در هماهنگی 

کامل با اینجانب به مذاکرات منطقی، 
مســتدل و فعال برای لغــو  تحریم ها 

ادامه می دهد.
وی افــزود: ما با قــدرت و منطق 
به تالش هــا ادامه می دهیم. واقع بینی 
آمریکا و اخذ تضمیــن پایدار در نفع 
کامل اقتصادی ایران از توافق، می تواند 

نتیجه مذاکرات را ثمربخش کند.

امیرعبداللهیان:  

باقری با جدیت و در هماهنگی كامل با اینجانب 
به مذاكرات ادامه می دهد

خبر ویژه

مسعود اكبری


