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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز ای�ن روزها محور اخبار و گزارش های رس�انه های دنیا روی ش�صت و 

هشتمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متمرکز شده است.
اما آنچه که جای تامل دارد و حاوی نکات درخور توجهی است تالش 
و تکاپوی رسانه های غربی است که می کوشند به بهانه سفر هیئت ایرانی 
به نیویورک بحث مواجهه ایران و آمریکا را با رنگ و لعاب خاصی پوشش 

و بازتاب دهند.
از همین روی؛ خط خبری- تحلیلی تمام رسانه های مشهور غربی طی 
روزه�ای اخی�ر پیگیری موضوع ایران و چگونگ�ی تعامل هیئت ایرانی با 

مقامات آمریکایی و غربی بوده است.
اینکه از چند روز مانده به سفر دکتر روحانی و هیئت همراه به نیویورک 
رس�انه ها و برخی از مقامات غربی این خب�ر را پمپاژ کردند که روحانی و 
اوباما احتماالً در نیویورک با هم دیدار می کنند در راستای همان تحرکاتی 
است که بسترسازی مذاکره و تعامل جهت دار تهران- واشنگتن را نشانه 

رفته است.
آنالیز و رفتارشناسی مقامات آمریکایی نیز در این میان قابل تامل است 
که چندین بار س�خنگوی کاخ س�فید و وزارت خارجه این کشور بر اعالم 

آمادگی واشنگتن برای مذاکره با تهران اصرار کردند.
ارتش رس�انه ای غرب هم از رویترز و گاردین و بی بی سی تا واشنگتن 
پست، نیویورک تایمز و سی ان ان و... همگی خطی را دنبال کردند که قرار 
است اتفاقی در نیویورک بیفتد و گویا ایران از سر ناچاری و انفعال باید به 

این فضا و شرایط ایجاد شده تن بدهد.
این در حالی است که شواهد و قرائن غیرقابل خدشه به وضوح نشان 
می دهد ایران در این عرصه با اقتدار ورود کرده اس�ت و عبارت حکیمانه 
رهبر بصیر انقالب مبنی بر »نرمش قهرمانانه« نیز داللت بر آن دارد که ایران 
می تواند و این قابلیت را دارد که با حرکتی تاکتیکی و هوشمندانه موقعیت 
مناسب تری برای خود خلق کند و به عبارت روشن تر بنا بر اقتضائات، نبض 

بازی دیپلماسی را به دست بگیرد.
تالش رس�انه های بیگانه این است که القاء نمایند اگر ایران وارد یک 
بازی دیپلماس�ی نفسگیر ش�ده به خاطر آن است که راه دیگری نداشته 

است و در همین جا چند ادعا را مطرح می کنند؛
 1- رویکرد ایران در مواجهه با غرب تغییر کرده است. 

2- »نرم�ش قهرمانان�ه« نوعی عقب نش�ینی در برابر تحریم های ضد 
ایرانی است.

3- ایران مجبور ش�ده در حوزه های حقوق بشری و حقوق شهروندی 
مطابق استانداردهای غربی عمل کند.

4- ایران نیازمند مذاکره با آمریکاست.
گفتنی است؛ این رسانه ها طی روزهای اخیر با شانتاژ و دروغ و جنجال 
س�ازی های متعدد، س�ناریوهای مختلفی علیه ایران به صحنه آوردند تا 

ادعاهای یاد شده را واقعی جلوه دهند.
به عنوان نمونه اش�پیگل خبری را به دروغ منتشر ساخت که »ایران 
آماده اس�ت سایت فردو را تعطیل نماید« و بالفاصله رسانه های غربی در 
س�طحی گس�ترده این خبر را باز نش�ر و پمپاژ کردند. حال آنکه مقامات 
وزارت خارجه کش�ورمان ای�ن خبر را تکذیب کرده و دروغ این نش�ریه 

آلمانی برمال شد.
درباره فضاسازی های جبهه معارضان ملت ایران و ذوق زدگی جماعتی 

که معموالً با ساز دشمن کوک می شوند چند نکته قابل اعتناست؛
یکم- ادعاهایی که درباره تغییر رفتار ایران یا عقب نش�ینی در برابر 
تحریم ها و امثال آن از سوی تحلیلگران بی بی سی، صدای آمریکا، رویترز، 
گاردین و... مطرح می شود دچار یک تناقض استراتژیک است. برای اینکه 
این تناقض و ادعای واهی آنها علیه ایران آش�کار ش�ود ش�اخصی به نام 
مس�ئله س�وریه وجود دارد. مسئله ای که مربوط به گذشته نیست و چند 

هفته قبل خبر اول دنیا بود.
آمریکایی ه�ا آرایش  جنگی گرفتن�د و بر طبل جنگ کوفتند و وعده 
دادند زمان حمله به س�وریه نزدیک است و عنقریب کار دولت بشار اسد 

را به اصطالح یکسره می نمایند.
ام�ا پس از چند روز، ابتدا دریافت مجوز جنگ از کنگره بهانه ش�د و 
باالخ�ره اوباما بهانه دیگری دس�ت و پا کرد و طرح روس�یه مبنی بر حل 
بحران س�وریه عاملی ش�د تا واش�نگتن به اصطالح آبرومندانه از صحنه 

جنگ سوریه بگریزد.
خب، اگر رفتار ایران تغییر کرده و بخاطر مثالً تحریم ها در موضع انفعال 
است سؤالی که به میان می آید این است که نگرانی فزاینده آمریکایی ها از 
پیامدهای حمله به سوریه به چه علت بود؟ چرا رسانه های جبهه عبری- 
غربی صریحاً اذعان می کردند که نمی توانند واکنش ایران به موضوع حمله 

به سوریه را نادیده بگیرند.
اذعان نیویورک تایمز خواندنی است که می نویسد؛ »ساده لوحانه است 
که فکر کنیم دراز کردن دس�ت تعامل به سوی ایران در این بحران فوری 
)سوریه( قدمی در مسیر نزدیکی و آشتی با ایران است اما به هر حال این 

اقدام دست کم یک قدم برای دور شدن از لبه پرتگاه رویارویی است.«
ب�ه عبارت دیگر؛ مس�ئله س�وریه و ناکامی بزرگ آمری�کا به وضوح 
نش�ان داد واشنگتن در میدانی به نام سوریه درباره ایران دچار خطاهای 
استراتژیک شده است تا جایی که حتی فایننشال تایمز بحث »درس عبرت 
سوریه برای اوباما درباره ایران« را پیش کشید و نوشت، اوباما باید درس 
عبرت گرفته باشد که با ایران به جای تهدید، تنها از مذاکره استفاده کند و 
بداند ایران در موضوع هسته ای از حق مسلم خودش عقب نخواهد نشست.

ب�ا این واقعیت ه�ای غیرقابل انکار چطور اس�ت که ظ�رف چند روز 
رس�انه های غربی در چرخش�ی عجیب و غریب ت�الش می کنند ایران را 

منفعل جلوه دهند؟
دوم - واقعیت آن است که به اذعان دشمنان ایران، امروز در تحوالت 
منطقه، جمهوری اس�المی نقش کلیدی و بی بدیل دارد. قدرت های غربی 
اعتراف می کنند که نشست ژنو 2 بدون حضور ایران شکست خواهد خورد. 
نشریه نیویورکر در تحلیلی فرمانده سپاه قدس ایران را قدرتمندترین مرد 
خاورمیانه می داند. و برای همه روش�ن ش�ده که نقش ایران باعث شده تا 
دولت اسد سقوط نکند ولو اینکه آمریکا یا بزرگ تر از آمریکا اراده کرده 

باشد که سوریه به عنوان بخشی از پازل مقاومت فرو بپاشد.
آن س�وی ماجرا نیز دیدنی اس�ت که هژمونی آمریکا در خاورمیانه از 

بین رفته است.
اندیشکده آمریکایی »رند« اخیراً در گزارشی راهبردی دالیل متعدد 
کاهش نفوذ و سیطره آمریکا در خاورمیانه را برمی شمارد و در پایان نتیجه 
می گیرد؛ »واضح است که آمریکا باید بپذیرد که در منطقه به حاشیه رانده 

شده و باید عواقب کارهای خود که مطلوبش نیست را هم ببیند.«
سوم-  و باالخره باید گفت حریف در پروژه فشارها، تهدیدها و تحریم ها 
علیه ایران شکست بزرگی را تجربه کرده است و می خواهد با فضاسازی ها 
و سناریوهای رسانه ای و روانی صحنه را معکوس کند و این در حالی است 
که ایران با تاکتیک »نرمش قهرمانانه« دست برتر را در کارزار تحوالت و 

تصمیم گیری های راهبردی دارد.
نقطه نگرانی نظام سلطه نیز همین قابلیت های پیش بینی نشده ایران 
اسالمی است که می تواند در هر عرصه ای، آرایش مناسب بگیرد و حریف 

را آچمز کند.
»نرمش قهرمانانه« مواجهه هوشمندانه ای است که قدرت دیپلماتیک 

ایران را در صحنه بین المللی و افکار عمومی دنیا به رخ می کشاند.
رصد آش�کار بازتاب ها و تفسیرهای حریف از کلید واژه مدبرانه رهبر 
انقالب مبنی بر »نرمش قهرمانانه« نشان می دهد که آنها دچار یک استیصال 
و سردرگمی شده اند و حتی دیگر قادر به طراحی عملیات های رسانه ای و 

روانی نیستند و هر بهانه ای از آنها گرفته شده است.
سخنان دیروز اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل که بر حق هسته ای 
ای�ران اذعان ک�رده و مزورانه می گوید به دنب�ال تغییر حکومت در ایران 
نیستیم و یا مصاحبه جک استراو وزیر خارجه سابق انگلیس که به صراحت 
می گوید؛ »محور شرارت خواندن ایران هم احمقانه و هم اشتباه بود« ناشی 
از اقتدار ایران اس�ت وگرنه دشمن مأموریت و رسالتی جز دشمنی ندارد 
اینطور نیست؟ پاسخ مثبت است و اگر در این صحنه روشن و بدون ابهام، 
جماعتی ذوق زده ش�ده اند و منفعالنه با تیترها و نوش�ته های خاص! برای 
حریف س�وت و کف می زنند حساب ش�ان از مسئوالن و مردم جداست و 

طرفه آنکه حریف هم این را فهمیده است.

باغ وحشبرنده این صحنه کیست ؟

حسام الدین برومند

* وقتی می بینم اکثر روزنامه های اجاره ای در شروع هفته دفاع مقدس تیتری به 
این موضوع و حماسه ملی ملت ایران اختصاص نداده اند از این همه بی  توجهی 
بعضی از افراد متاسف می شوم. حداقل مسئولین وزارت ارشاد به گردانندگان 

این روزنامه ها تذکری بدهند.
علیمردانی
* ب��ه گفت��ه رهبر عزیزمان نقش��ه راه انقالب همان خطوطی اس��ت که امام 
بزرگوارمان ترس��یم کردند و همه مس��ئولین باید در راه آن امام همام حرکت 

کنند که سعادت دین و آخرتمان در آن است.
شاه کرمی از معموالن
* اگر ملت های مظلوم و تحت ستم جهان که بعد از خدا امیدشان به انقالب 
اسالمی مردم ایران است خدای ناکرده کوتاه آمدن مسئوالن در برابر آمریکای 
جنایتکار را احساس کنند چه خواهند گفت و چه حالی پیدا خواهند کرد. در 
این صورت چه کس��ی می تواند دل شکس��ته آنان را به دست بیاورد فراموش 
نکنیم از اول انقالب تاکنون هرچه جلوتر آمده ایم فش��ار و دش��منی آمریکا با 

ملت ایران بیشتر شده است. بنابراین ساده  اندیش نباشیم.
محمدی
* حضور سپاه پاسداران انقالب اسالمی در عرصه های اقتصادی و عمرانی کشور 
یک ایده جهادی و انقالبی برای پیشبرد اهداف عالی انقالب و نظام اسالمی است 
و همان طور که از سابقه این نهاد انقالبی در عرصه های مختلف دیده می شود 
این اقدامات برای ایجاد رفاه و آسایش هرچه بیشتر برای ملت بزرگ ایران است 
تا بخشی از عقب ماندگی هایی که از سال های متمادی پادشاهان جور و ستم 
گذشته برجای مانده جبران شود.  اگر سودی هم در بر داشته باشد در زمینه 
تقویت بنیه نظامی و امنیت کش��ور هزینه می گردد و یک ریال آن به حساب 
احدی پرداخت نمی ش��ود خوب است افراد در قضاوت ها و اظهارنظرها خدا را 
در نظر بگیرند و برای تضعیف این نهاد رش��د یافته از خون پاک بهترین های 

دوران قدم برندارند.
بختیاری
* از مدیر مس��ئول محترم روزنامه کیهان بخاطر احس��اس مسئولیتی که در 
حفظ ارزش ها دارند و علی رغم همه س��ختی ها و دش��منی دشمنان سنگر را 
حفظ کرده اند و قلم می زنند خدا قوت عرض می کنم و خسته نباشید می گویم.
خانی زاده

* گرامیداشت روز ملی سینما در جای خود اقدام بسیار ارزشمندی است مشروط 
بر اینکه این هنر و تمام عوامل دست اندرکار این عرصه در خدمت تامین نیازهای 
معنوی و دینی انسان ها قرار گیرد و خالصه باعث رشد فرهنگی جامعه بشود.
0938---6263
*از اصالح طلبان که خود را داعیه دار گفتمان تحمل مخالف می دانند س��وال 
کنید به چه حقی آن هجمه غیراخالقی را علیه خانم الهه راس��تگو که با رای 
مردم تهران به شورای شهر راه یافته برپا کردند که اکنون از تهدیدهای اوباش 

اجیر شده نسبت به فرزندانش احساس ناامنی می کند.
0919---5165

* لطفا به اصالح طلبان بگویید شما فقط با خانم راستگو مشکل ندارید بلکه با 
هر چه راستی و راستگویی  است مشکل دارید. در برابر حرف منطقی وی شما 

کم آوردید. خوب است این یک بیت سعدی شیرازی را زمزمه کنید:
بردن��د س��عادت  گ��وی  راس��ت روان،  س��عدیا 

راس��تی ک��ن ک��ه ب��ه من��زل نرس��د ک��ج رفت��ار
0919---7902

* مطالبات دهه فجر سال 91 ناشران را هنوز پرداخت نکرده اند از وزارت ارشاد 
درخواست می شود مشکل امضای چک های مطالبین را رفع کند. یک ماه است 
که کلیه اس��ناد و مدارک ارائه ش��ده، چک هم صادر شده ولی یکی از دو امضا 

چک جابه جا شده و نفر جایگزین گویا هنوز امضایش معرفی نشده است؟!
یک ناشر تهرانی
* حال که ساعت کار ادارات دولتی زیاد شده است مسئوالن باید برای استفاده 
مفید و بهینه از این س��اعت کار فرهنگ س��ازی کنند. اضافه کردن ساعت کار 
بدون فرهنگ س��ازی و کار مفید چیزی جز اس��راف کردن در برق، آب و گاز 

فایده ای دیگر نخواهد داشت.
یک شهروند
* جمعیت ورامین و توابع آن بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر اس��ت هر 
س��اله 40 تا 50 هزار نفر از ساکنان این منطقه برای انجام سفرهای زیارتی و 
غیر زیارتی به خارج از کش��ور می روند. با وجود این، ورامین فاقد بانکی اس��ت 
که عملیات ارزی در آنجا انجام ش��ود. مردم این منطقه مجبورند برای انجام 
کارهای ارزی خود به گرمس��ار یا تهران مس��افرت کنند. از مسئوالن ذی ربط 
درخواست داریم یک شعبه ارزی در ورامین دایر کنند تا ساکنان این منطقه 

راحت تر عملیات مالی و ارزی خود را انجام دهند.
علی  اکبر سلیمانی-ورامین

* از منطق��ه 15 آموزش و پرورش تهران تماس می گیرم. کتاب قرآن کالس 
اولی ها از بی  کیفیت ترین کاغذ و به صورت کاهی چاپ ش��ده است. مسئوالن 

آموزش و پرورش باید در این خصوص پاسخگو باشند.
یک هموطن
* با انتصاب خانم ابتکار در مسئولیت رئیس سازمان محیط زیست روزنامه  های 
زنجیره ای در صفحه اول خود تیتر کردند: خانم  ابتکار به خانه خود برگشت. از 
همین نکته می توان فهمید که اصالح طلبان پست و مقام های حکومتی را واقعا 
ارث پدرشان می دانند. خداوند عاقبت ما را با این جماعت ختم به خیر بکند.
0912---6712

* جمعی از اصالح طلبان افراطی در سال 88 تا براندازی نظام پیش رفتند و تا 
امروز هم بابت خیانتی که مرتکب شده اند عذرخواهی نکرده اند. ولی دیدیم که 
وقتی در اطراف آقای احمدی نژاد کوچکترین انحرافی شکل گرفت اصول گرایان 

به نقد ایشان پرداختند  و حق را فدای قبیله گرایی نکردند.
0915---1938

* اگر مدیریت مس��اجد به دس��ت نیروهای جوان تحصیل کرده و خوش فکر 
س��پرده ش��ود تعداد زیادی از جوانان جذب این مراکز دینی شده و بسیاری از 

ناهنجاری های جامعه از بین خواهد رفت.
0938---1468
* چندین سال است که رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان خشک شده و آبی 
در آن جریان ندارد ولی دولت و مس��ئولین هیچ واکنشی نشان نمی دهند. اما 
در خصوص خشکی دریاچه ارومیه که اخیرا مطرح شده بالفاصله کارگروه های 

ویژه از سوی دولت تشکیل می شود.
0937---4197
* 20 سال است که از طریق آموزش و پرورش در شهرک نور تعدادی آپارتمان 
به گروهی از ما فرهنگیان واگذار شده ولی تاکنون سند مالکیت این خانه ها را 
تحویل نداده اند.  از مسئولین مربوطه تقاضای رسیدگی به این مشکل را داریم.
0912---5456

* در فرح��زاد باالتر از میدان کتاب قهوه خانه ای وجود دارد که مش��تریان آن 
دختر و پسر هستند و این مرکز را محل تجمع خودشان قرار داده اند. چند بار 
شکایت کرده ایم فقط چند روز پلمب کردند و مجددا فعالیت خودش را مثل 

گذشته از سر گرفت.
0936---8565

* در تاریخ 92/6/24 آقای بستان منش مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون کار 
و امور اجتماعی اعالم داشتند حدود 65 درصد جمعیت کشور مشمول نهایی 
دریافت سهام عدالت می شوند، پس تکلیف بقیه مثل دخترها و پسرهایی که 
بعد از ثبت نام به دنیا می آیند چه می شود؟ منتظر پاسخ مسئولین امر هستم.
0911---7961
* از شهرک صنعتی نظیرآباد در حومه رباط کریم تماس می گیرم. به مسئوالن 
بگویید پس از 11 سال صنعتگران این منطقه، سند ندارند و االن که با تأسی 
از منویات رهبری در حماسه اقتصادی شرکت کرده ایم این شهرک فاقد آب و 
امنیت است. وضعیت آب مسئله ای است که حتی یک سری از واجبات را برای 
س��اکنان سخت و دشوار کرده است. اگر این رویه ادامه یابد و مسئوالن توجه 

نکنند بسیاری از صنایع تعطیل و افراد زیادی بیکار می شوند.
سرابی
* از مدیرکل راه و شهرسازی البرز تقاضا داریم در احداث پل در جاده مالرد 
تسریع نمایند. چون از زمان کار دولت یازدهم این کار متوقف و کار کندشده 

است.
اکبریان- از فردیس 
* دانشجوی موسسه آموزش عالی باختر ایالم هستم. مسئولین دانشگاه شهریه 
خوابگاه را نزدیک به 60 هزار تومان افزایش داده اند. از مسئولین امر و رئیس 

دانشگاه درخواست تجدیدنظر و تخفیف ویژه دارم.
0916---6593

در حال�ی ک�ه وزی�ر امور 
قرار است  خارجه کش�ورمان 
ف�ردا در چارچ�وب مذاکرات 
هسته ای با وزرای خارجه 5+1 
در نیویورک دی�دار و مذاکره 
کند رس�انه های غربی در این 
میان تحلیل ه�ا و گزارش های 
خ�ود را ب�ر دی�دار ظری�ف و 

جان کری متمرکز کرده اند.
در این راستا روزنامه انگلیسی 
گاردی��ن نوش��ت: در حال��ی که 
مذاکرات بین المللی در مورد برنامه 
هس��ته ای ایران برای نخستین بار 
پس از انتخابات ریاست جمهوری 
این کش��ور از سر گرفته می شود، 
محم��د ج��واد ظریف وزی��ر امور 
خارجه ای��ران قرار اس��ت فردا با 
جان ک��ری همتای آمریکایی خود 

دیدار کند.
این روزنامه  اینترنت��ی  پایگاه 
نوش��ت: این دیدار باالترین سطح 
مقام ه��ای  مس��تقیم  مذاک��رات 
آمریکایی و ایرانی از زمان انقالب 
اس��المی س��ال 1979 اس��ت و 
دس��تاوردی دیپلماتیک به شمار 

می رود.
کاترین اشتون مسئول سیاست 
خارج��ی اتحادیه اروپ��ا این خبر 
را پس از نخس��تین مالقات خود 
ب��ا ظریف و پیش از آغاز نشس��ت 
مجم��ع عمومی س��ازمان ملل در 

نیویورک اعالم کرد.
روزنامه آمریکایی وا ل استریت 
ژورنال نیز با اش��اره به نشس��ت 
برنامه ریزی ش��ده روز پنج شنبه 
هفته ج��اری در مجمع عمومی 
سازمان ملل بین »جواد ظریف« 
وزیر خارجه ایران با »جان کری« 
وزیر خارجه آمریکا و همتایان او 
در گ��روه 1+5 با هدف بررس��ی 
برنامه هس��ته ای ایران و احتمال 
دیدار »باراک اوباما« رئیس جمهور 
آمریکا و »حسن روحانی« نوشت: 
مقامات آمریکایی و اروپایی اعالم 
کرده  ان��د ک��ه از نزدی��ک تعامل 
ظریف در زمینه پاس��خگویی به 
س��واالت مطرح ش��ده پیرامون 
برنامه هس��ته ای ایران را نظارت 

می کنند.
خبرگ��زاری رویت��رز نی��ز در 
گزارش��ی با اع��الم این که ظریف 
ب��ا وزرای خارجه 1+5  و از جمله 
جان کری در مورد برنامه هسته ای 
کش��ورش مذاکره خواهد کرد ، به 
نق��ل از یکی از مقام��ات بلندپایه 
وزارت خارج��ه آمری��کا نوش��ت: 
فرصت دی��دار با وزیر امور خارجه 
ایران، حس جدی بودن مذاکرات 
را به وزرای ما خواهد داد و اینکه آیا 
آنها پیشنهادهای جدید ملموسی 

ارائه می  دهند یا خیر.
این مقام آمریکایی که خواست 

نامش فاش نش��ود در گفت وگو با 
رویترز مدعی شد که آنها به دنبال 
پاس��خ رسمی ایران به پیشنهادی 
هستند که گروه 1+5 ماه فوریه به 

تهران ارائه کرد.
این مق��ام بلندپایه آمریکایی 
ادعا کرد: ما هرگز پاس��خ قاطع یا 

مفصلی دریافت نکرده ایم.
وی افزود: ما امیدواریم پاس��خ 
جدی به  این پیش��نهاد روی میز 
باشد. اما انتظار نداریم ایران الزاما 
در نشست فردا که جان کری وزیر 
امور خارجه آمریکا نیز حضور دارد 

به این پیشنهاد پاسخ دهد.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت 
آحارونوت نیز در گزارش��ی مدعی 
شد: واش��نگتن که رس��ما دیدار 
»جان ک��ری« و »محم��د ج��واد 
ظری��ف«، وزرای خارج��ه آمریکا 
و ای��ران را تایید ک��رده، به تهران 
»سناریو کالسیک چماق و هویج« 

را پیشنهاد داده است.
در گزارش ای��ن روزنامه آمده 
است: واشنگتن پیش��نهاد کرده، 
آمری��کا آماده مذاک��ره با ایران در 
صورت جدیت تهران و آمادگی آن 
برای بازرسی از تاسیسات اتمی اش 
است و یا  اینکه مقامات ایرانی اگر 
درصدد فریب دادن غرب باشند با 
تداوم تحریم ها و دیگر گزینه های 

موجود روبرو شوند.

تحریف رسانه های غربی
 از برنامه  دیدار ظریف با وزرای 5+1

ام�ور  وزارت  س�خنگوی 
خارجه ب�ا رد برنام�ه مالقات 
روسای جمهور ایران و آمریکا، 
ای�ن خب�ر را س�اخته محافل 

رسانه ای دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه 
روز  درب��اره موض��وع مذاک��رات 
پنج شنبه بین ایران و 1+5 گفت: 
مباح��ث ما خیلی روش��ن اس��ت 
حقوق مس��لم م��ردم ایران و حق 
غنی سازی در خاک ایران بحث های 

اصلی ما است.
مرضیه افخم دیروز در نشست 
هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره 
به دیدار وزرای خارجه ایران و 5+1 
که قرار اس��ت ف��ردا در نیویورک 
برگزار ش��ود، اظهار داش��ت: این 
نشس��ت آغ��ازی ب��رای مذاکرات 
هس��ته ای در دوره جدید اس��ت. 
جمهوری اس��المی مواضع صریح 
خ��ود را مبنی بر لزوم احقاق حق 
مسلم مردم ایران در داشتن انرژی 
هسته ای برای مصارف صلح آمیز و 
ح��ق غنی س��ازی در داخل خاک 
ایران به طور صریح و روشن بیان 

کرده است.
وی افزود: ای��ن مذاکرات باید 
گوی��ای ع��زم ج��دی طرف های 
خارجی برای رس��یدن به راه حل 

در زمان بندی مشخص باشد.
افخ��م همچنی��ن در پایخ به 
سؤالی درباره دیدار دوجانبه وزرای 
خارجه ایران و آمریکا اظهار داشت: 
برنامه برای این دیدار در دستور کار 
نیست و هر دیداری در چارچوب 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

برنامه ای برای دیدار اوباما و روحانی تنظیم نشده است

1+5 انجام می شود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
در واکنش به مطالب مطرح شده 
مبن��ی بر احتم��ال انج��ام دیدار 
روحانی و اوباما در نیویورک، با بیان 
اینکه چنین برنامه ای تنظیم نشده 
اظهارنظرها و مباحث مطرح شده 
در این زمینه را مطالبی عنوان کرد 
که توسط محافل رسانه ای مطرح 

شده است.
افخم در پاس��خ به س��ؤالی در 
مورد حضور نماینده ای از مجلس 
در ترکی��ب تی��م مذاکره کنن��ده 
هس��ته ای با بیان اینک��ه در حال 
حاضر چنین س��از و کاری تنظیم 
نشده، افزود: براساس سوابق ساز و 
کارهایی در چارچوب ارتباطات بین 
قوه نظارتی و اجرایی وجود دارد که 
براساس آن سوابق، مجلس شورای 
اسالمی در جریان مذاکرات فضای 
حاکم و ابعاد و نتایج آن قرار گرفته 

و خواهد گرفت.
خبرنگار الجزیره درباره جزئیات 
پیش��نهاد ایران برای میانجیگری 

ب��ه منظور ح��ل بحران س��وریه 
س��ؤال کرد که افخم با بیان اینکه 
جمهوری اسالمی پیش از این بارها 
اتخاذ دیپلماسی برای حل بحران 
سوریه را مورد تاکید قرار داده بود، 
خاطرنشان کرد: مقاله آقای روحانی 
در روزنامه واشنگتن پست در همین 
چارچوب بود و ایشان اعالم کرد که 
جمهوری اسالمی آمادگی دارد به 

حل بحران در سوریه اقدام کند.
س��ؤال  ب��ه  پاس��خ  در  وی 
خبرن��گاری مبنی بر ای��ن که آیا 
ایران از مذاکرات مستقیم با آمریکا 
استقبال می کند؟ پاسخ داد: ما به 
دنبال نفس دیدار نیستیم و برای 
تامین اهداف خود چارچوب هایی 
داری��م و دیپیلماس��ی ایران فعال 

است.
وی اینک��ه انجام ی��ک دیدار 
س��وری تعیین شده باشد را تلقی 
اشتباهی برش��مرد و درباره دیدار 
مقامات دو کش��ور اظهار داش��ت: 
این دیدار باید زمان مناسب خود 
را پیدا کند و هنوز زمان مناس��ب 

آن فرا نرسیده است.
افخم در پاسخ به این پرسش 
که آیا جمهوری اسالمی محدوده 
زمانی مش��خصی را برای دریافت 
پاسخ از طرف های مقابل در بحث 
هسته ای تعیین کرده است؟ عنوان 
کرد: ما اعالم کرده ایم که مذاکره 
برای مذاکره پذیرفته نیست و در 
عین ح��ال مذاکرات بای��د دارای 
مح��دوده زمانی باش��د که منافع 
طرفین را تامین و مذاکرات برد-برد 

شکل بگیرد.
پن��ج ش��نبه  مذاک��رات  وی 
را تعیین کنن��ده خوان��د و افزود: 
م��ورد  ط��رف  دو  دیدگاه ه��ای 
تبادل نظ��ر قرار خواه��د کرد و ما 
مباحثی که ب��ر پایه آن مذاکرات 
آینده شکل بگیرد مطرح خواهیم 

کرد.

وزارت  ک�ه  حال�ی  در 
خارجه آمریکا از رایزنی با 
ایران استقبال کرده است، 
چهار سناتور این کشور در 
نامه ای به اوباما خواس�تار 
ادامه فشارها به جمهوری 

اسالمی شدند.
واش��نگتن اع��الم کرد در 
صورت��ی آم��اده هم��کاری با 
ای��ران اس��ت که این کش��ور 
هم تالش های الزم برای حل 
مناقش��ات مربوط ب��ه برنامه 
هس��ته ای این کشور را انجام 

دهد.
ج��ن  س��اکی س��خنگوی 
وزارت خارج��ه آمریکا گفت: 
»ج��ان ک��ری از تعه��د وزیر 

خارجه ایران برای پاسخ دهی 
واقع��ی و توافق ب��رای دیدار 
کوتاه مدت با پنج عضو دائمی 
شورای امنیت س��ازمان ملل 
و آلمان که کاترین اش��تون، 
مس��ئول سیاس��ت خارج��ی 
اتحادیه اروپ��ا برای گفت وگو 
درباره برنامه هس��ته ای ایران 
ترتیب داده استقبال می کند.«
در همین حال چهار سناتور 
آمریکایی با ارس��ال نامه ای به 
ب��اراک اوباما رئی��س جمهور 
اتخاذ  این کش��ور خواس��تار 
سیاست سرس��ختانه ای علیه 

ایران شدند.
براساس این گزارش، رابرت 
منندز و چارلز شومر سناتورهای 

دموکرات و لیندسی گراهام و 
ج��ان مک کین س��ناتورهای 
جمهوری خواه از رئیس جمهور 
آمریکا خواس��ته اند تا در نطق 
خود در مجمع عمومی سازمان 
ملل همچنان بر سیاست قبلی 
واش��نگتن درباره ایران تأکید 

کند.
سناتور منندز رئیس کمیته 
روابط خارجی س��نا و سناتور 
گراهام از اعضای با نفوذ س��نا 

در سیاست خارجی است.
در ای��ن نامه تأکید ش��ده 
اس��ت که آمریکا تا زمان رفع 
نگرانی ها در مورد برنامه اتمی 
ایران همچنان باید سیاس��ت 

فشار بر ایران را دنبال کند.

ادامه رویکرد متناقض آمریکا
سناتورها در نامه ای به اوباما  خواستار شدت عمل علیه ایران شدند

گفت: رئیس کل بانک مرکزی گفته اس��ت کاهش قیمت دالر به 
خاطر خوشبینی برخی افراد است و منطقی نیست.

گفتم: منظورش از خوشبینی چیست؟!
گفت: منظورش احتمال مالقات اوباما و دکتر روحانی است.

گفتم: یعنی اگر با هم دس�ت بدهند قیم�ت دالر پایین تر 
می آید؟! و اگر دو تا ماچ هم بکنند، حتماً دالر مجانی می شود!
گفت: ای عوام! افزایش و کاهش قیمت دالر دست مافیای اقتصادی 
است و حاال به خاطر ایجاد خوشبینی نسبت به آمریکا قیمت را پایین 

آورده اند و فردا دوباره باال می برند.
گفتم: چه عرض کنم؛ چند تا ش�یاد یک باغ وحش ساخته 
بودن�د ولی چ�ون بلیت آن گران بود هیچک�س به باغ وحش 
نمی رفت. قیمت را به تدریج پایین آوردند، اما باز هم هیچکس 
استقبال نکرد. اعالم کردند بازدید از باغ وحش مجانی است و 
هنگامی که تعداد زیادی وارد شدند در باغ وحش را بستند و در 
قفس گرگ ها را باز کردند و گفتند؛ بلیت خروج صد هزار تومان!

چیزی نیست... اصالح تعرفه است!
مس��ئوالن دولتی با شیک سازی واژه ها در حال گران کردن قیمت برخی 

خدمات و کاالها هستند اما نام آن را اصالح تعرفه می گذارند.
کاالها و خدمات دولتی همچون تعرفه آب، برق و گاز در هفته اخیر گران 
ش��ده اند اما دولتی ها تالش دارند از ب��ه کار بردن واژه »گرانی« که بر خالف 

وعده های آن ها است، خودداری کنند.
به گزارش مشرق، تعرفه آب، برق و گاز طبق تصمیمات یک هفته اخیر 
دستگاه های دولتی گران شد و از این ماه مشترکان گرانی مذکور را در قبوض 
خود مشاهده می کنند.  محاسبات نشان می دهد که افزایش قیمت گاز حدود 
سه هزار میلیارد تومان و افزایش قیمت آب حدود 1600 میلیارد تومان درآمد 

برای دولت ایجاد خواهد کرد.
گرانی ه��ای اخیر در حالی در س��کوت رس��انه های اصالح طلب و برخی 
نمایندگان مجلس که پیش از این نسبت به هرگونه گرانی بسیار حساس بودند 
ب��ه اج��را درآمده، که دولتمردان پیش از این وعده تثبیت قیمت ها حداقل تا 

پایان امسال را به مردم داده بودند.
مثال محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم، هشتم شهریورماه امسال 
اعالم کرد: »در قانون بودجه مجوز افزایش 38 درصدی قیمت سوخت به دولت 
داده شده ولی دولت تصمیم گرفته ریالی بر قیمت سوخت اضافه نکند تا فشار 
اقتصادی بر مردم تحمیل نشود.« به طور قطع، افزایش 10 تومانی قیمت گاز 
مش��ترکان خانگی و گاز س��ی .ان.جی، این وعده را زیر سؤال برده است. سوم 
شهریور هم وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: »قرار بر این شده است تا 
قیمت کاالهای اساسی در کشور مثل قبل باقی بماند، بنابراین تا پایان سال 

تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.«
این در حالی است که در هفته های اخیر شاهد گرانی سیب زمینی، مرغ و 
تخم مرغ بودیم، که وزیر صنعت، معدن و تجارت علت گرانی را صادرات برخی 

از این محصوالت اعالم کرد.
اما نکته جالب توجه آن است که گویا ماجرای »شیک سازی« که از جانب 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم برای بهبود اوضاع »اش��تغال« 
مطرح ش��د، به بحث گرانی ها هم کش��یده شده اس��ت. در حالی که افزایش 
قیمت های اخیر خصوصا در کاالهایی مانند باتری خودرو، سیب زمینی، مرغ و 
تخم مرغ و... و همچنین در تعرفه آب و برق و گاز که با تصمیم دولت یازدهم 
اجرایی شده، اما دولتمردان و همین طور رسانه های حامی آنها، تالش دارند از 

به کار بردن واژه »گرانی« پرهیز کنند.
بر اس��اس این گزارش در عمل شاهد هس��تیم که مثال برخی مسئوالن 
دولتی به جای اعالم گران شدن تعرفه آب، برق یا گاز از واژه »اصالح تعرفه« 
یا »متنوع کردن تعرفه« اس��تفاده می کنند که مطمئنا هم »شیک تر« است 

و هم در ظاهر به وعده های سابق درباره عدم گرانی، لطمه وارد نمی کند.
گریه کن های اجاره ای 

تیتر و گزارش خبری کیهان یکشنبه 31 شهریورماه که به نقل از رسانه ها 
و مقامات آمریکایی و اروپایی پیام اطمینان بخش آمریکا به اسرائیل را فاش 
کرده بود، عالوه بر عصبانیت رسانه های بیگانه و سایت های وابسته به گروههای 
اپوزیسیون، سایت »آینده« را هم ناچار به واکنش کرد. این سایت که به سایت 
حق العمل کار شهرت دارد با اشاره به تیتر و گزارش کیهان نوشت برادر حسین 

به آمریکا و اسرائیل قوت قلب می دهد!
در گ��زارش خب��ری کیهان به نق��ل از خبرگزاری رویت��رز آمده بود که 
»بحث های خصوصی فراوانی در س��طوح مختلف میان آمریکا و اس��رائیل در 
جریان است تا از هراس اسرائیل درباره تجدید رویکرد آمریکا نسبت به ایران 
کاس��ته شود« و همچنین به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اشاره 
ش��ده بود که در آن از اطمینان دادن واش��نگتن به تل  آویو خبر داده و تاکید 
کرده بود مقامات آمریکایی به اسرائیل اطمینان داده اند که »امتیازی به ایران 

نخواهند داد«.
این گزارش مس��تند نش��ان می داد برخالف آنچه که این روزها مدعیان 
اصالحات، اصحاب فتنه و روزنامه های زنجیره ای با بوق و کرنا س��عی در القاء 
آن دارن��د، آمری��کا و متحدانش در برخورد خصمانه و باج طلبانه خود با ایران 

اسالمی کمترین تغییری نداده و تجدیدنظری نکرده اند.
سایت حق العمل کار آینده که مطابق قرارداد مورد اشاره با اصحاب فتنه، 

نیازی به بررسی و مطالعه مسائل نمی بیند و فقط خود را ملزم می داند به مفاد 
ق��رارداد عم��ل کند! تصویر صفحه اول کیهان یکش��نبه و تیتر اصلی آن »پیام 
واشنگتن به تل آویو، مطمئن باشید به ایران امتیاز نمی دهیم« را روی خروجی 
خود گذاشت و در اقدامی کودکانه و خنده دار به اصطالح اظهارنظر کرد که؛ حسین 
شریعتمداری با این تیتر و گزارش  قصد دارد به سه گروه »نئوکان های آمریکایی«، 

»دولتمردان اسرائیلی« و »مخالفان جمهوری اسالمی« قوت قلب بدهد!
اصح��اب فتن��ه آمریکای��ی- اس��رائیلی که نظ��رات خود را به این س��ایت 
حق العمل کار دیکته می کنند توضیح ندادند که تاکید بر خوی جنایتکارانه آمریکا 
و اسرائیل  و افشای طرح باج خواهانه ای که علیه ایران اسالمی تدارک دیده اند، با 
چه منطق و تحلیلی، قوت قلب دادن به آنها تلقی می شود؟! از پادوهای اصحاب 
فتنه در سایت آینده انتظاری نیست که به اینگونه مسائل بپردازند، چرا که آنها 
مانند گریه کن های اجاره ای مراسم ترحیم در انگلیس هستند که پول می گیرند 
و گریه می کنند بی آن که اصال بدانند ش��خص متوفی چه کس��ی است؟! اما،  از 
اجاره کنندگان این سایت انتظار می رفت توضیح بدهند که آیا قربان صدقه رفتن 
برای آمریکا و اس��رائیل و سانسور کردن اظهارات کینه توزانه مقامات آمریکایی 
و صهیونیستی علیه ایران اسالمی قابل مالمت است یا اقدام کیهان که ماهیت 
واقعی و جنایتکارانه آنان را، آنهم از زبان خودشان و به نقل از رسانه های تحت 

مدیریت آنها افشا می کند؟! 
موشک ها و رادارهای دقیق حزب اهلل

عمق اسرائیل را تهدید می کند
یک فرمانده ارش��د ارتش صهیونیستی گفت اسرائیل قادر به تحمل جنگ 

طوالنی نیست و برخالف 40 سال پیش اکنون در عمق خود تهدید می شود.
ژنرال کوپی باراک فرمانده فنی  و لجستیک ستاد مشترک ارتش اسرائیل 
در گفت وگو با معاریو اظهار داشت: تهدید از سمت جبهه شمالی در مقایسه با 
جنوب، ده ها برابر افزایش یافته است. طبق گزارش ها، حزب اهلل دارای 70 هزار 
موش��ک است که بیشترشان به تجهیزات راداری دقیق برای اصابت به نیروگاه 
برق در منطقه »الخضیره« یا مرکز ستاد کل نظامی »کریاه« در مرکز »تل آویو« 

و یا فرودگاه »بن گوریون« مجهزند.
باراک گفت: ارتش س��وریه نیز موش��ک های مشابهی را دارد که سایت های 
ارتش، انبارها و پایگاه های هوایی را در معرض تهدید آتشین بزرگ و سنگینی قرار 
می دهد و با آتشبار گنبد آهنین قادر به حراست از آن ها نخواهیم بود. اختصاص 
یافتن این آتشبار برای حمایت از زیرساخت های اصلی، مهم و پایگاه های نیروی 

هوایی در واقع فرضی بیش نیست.
وی ادامه داد: »تهدید عمق اسرائیل، تمایز بزرگی میان جنگ اکتبر در 40 
س��ال پیش و جنگ آینده خواهد بود. در جنگ اکتبر جز برخی موش��ک های 
»قورباغه« که از سوریه به منطقه »رامات داوید« شلیک شد؛ تهدیدی متوجه عمق 
اسرائیل نشد ولی امروزه عمق اسرائیل با تهدید قوی موثر بر مجموعه تدارکات 
روبروس��ت و ارتش اسرائیل را به فعال س��ازی توانایی حمله یکباره برای کوتاه 
کردن زمان جنگ وامی دارد چرا که ما قادر به تحمل جنگ درازمدت نیستیم«.

معاریو می نویسد: ژنرال باراک همچون دیگر نهادهای امنیتی اسرائیلی حیرت 
و غافلگیری بزرگ خود را از تبدیل تهدید آمریکا برای حمله و یورش به سوریه به 
توافق و حل و فصل روسیه - آمریکا برای خلع سالح شیمیایی سوریه ابراز داشت.

ناکامی در دیدار با رهبر ایران
تحقیر مقامات آمریکایی است

یک پژوهش��گر »امریکن اینت��ر پرایز« می گوید آمریکا از اینکه نتوانس��ته 
فرستاده ای به دیدار رهبر ایران بفرستد تحقیر شده است.

مایکل روبین  در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: محل اصلی تصمیم گیری 
در ایران، دفتر رهبر جمهوری اس��المی و ش��خص رهبری اس��ت. متأس��فانه 
دیپلمات ه��ای ما تنها با وزارت خارجه ایران س��خن می گویند. یک چیزی که 
توجه من را جلب کرده این اس��ت دیپلمات ه��ای آمریکایی از اینکه می توانند 
با طرف های ایرانیش��ان دیدار کنند هیجان زده می شوند. این در حالی است که 

مثال وقتی مقام های کش��ورهای دیگر به ایران می روند، با رهبر ایران به طور 
مستقیم دیدار می کنند. ما موفق به دیدار معاون وزیر خارجه ایران می شویم 
در حالی که مقام های دیگر کش��ورها به دیدار رهبر ایران می روند. و به نظر 

من این به سخره گرفتن آمریکاست.
وی درباره این سوال که فکر نمی کنید روی کار  آمدن روحانی در انتخابات 
نشانه آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکاست گفت: خیر! به نظر من انتخابات 
اخیر در ایران، بیشتر از آنکه با تمایل به رابطه با آمریکا مربوط باشد، موضوع 
سیاس��ت داخلی ایران اس��ت. برخی دوس��ت دارند در آمریکا همه چیز را در 
ارتب��اط ب��ا آمریکا قلمداد کنند، اما در این زمین��ه باید گفت که این موضوع 

مربوط به ایران است.
دیپلمات انگلیسی: اوباما
توقعات فراقانونی دارد

سفیر پیشین انگلیس در آژانس بین المللی انرژی اتمی معتقد است چالش 
هسته ای ایران قابل برطرف شدن است اما خواسته های فراقانونی دولت اوباما 

باعث بن بست در حل این مسئله شده است.
پیتر جنکینز در تحلیلی که به نوعی پاسخ پیشاپیش به سخنرانی دیروز 
اوباما در س��ازمان ملل و درباره برنامه هس��ته ای ایران است، نوشت: اوباما در 
اردن گفته بود »اگر آنچه رهبر ایران گفته درست باشد، یعنی اینکه ساخت 
س��الح هسته ای خالف قوانین اسالم باش��د و ایران هیچ عالقه ای به ساخت 
این گونه سالح ها نداشته باشد، در این صورت جامعه بین المللی باید بتواند با 
روش��ی عملی صحت ادعای ایران را بررس��ی و تصدیق کند.« از سال 1970 
به این س��و،  »روشی عملی و قابل راستی آزمایی« برای دادن چنین ضمانتی 
ایجاد شده، که تقریباً مورد قبول همه کشورها قرار گرفته است. برای این کار 
کشورها باید به معاهده منع گسترش سالح های هسته ای بپیوندند، کلیه مواد 
هسته ای خود را در معرض نظارت بین المللی قرار دهند، و بازرسان بین المللی 
را متقاعد کنند که مواد هسته ای برای مقاصدی غیر از مصارف صلح آمیز مورد 

استفاده قرار نمی گیرند.
وی می افزاید: ایران از س��ال 1970 به معاهده منع گس��ترش سالح های 
هسته ای پیوسته، و به جز بین سال های 1991 و 2003، همواره توانسته رضایت 
آژانس بین المللی انرژي اتمی را جلب کند که مواد هسته ای در اختیارش تنها 
به مصارف صلح آمیز رسیده است. از اواخر سال 2003 تا اواسط سال 2005 
ایران پروتکل الحاقی را هم اجرا می کرد. این کش��ور بعد از س��ال 2005 هم 
تاکید کرده که در صورت لغو تحریم ها، دوباره آن را به اجرا خواهد گذاشت.

به گزارش بی بی سی، جنکینز می افزاید: در نتیجه، وقتی آقای اوباما تلویحا 
می گوید که این هم کافی نیست، در واقع منظورش این است که ایران برای 
اعتمادس��ازی باید براس��اس معیارهای منحصر به فردی عمل کند. اما وضع 
معیارهای منحصر به فرد برای برخی کش��ورها نه در معاهده منع گس��ترش 
س��الح های اتمی، و نه در مق��ررات آژانس بین المللی انرژي اتمی، پیش بینی 
نشده است، و عدم پایبندی کشورها به تعهداتشان در قبال آژانس هم وضع 
چنین معیارهایی را توجیه نمی کند. طبق مقررات آژانس، کشورها باید صرفاً 
مواردی را که با تعهداتشان در قبال آژانس همخوانی ندارد، اصالح کنند. در 
موارد مشابه، به انجام اصالحات الزم و بازگشت کشورهای خاطی به چارچوب 

مقررات آژانس بسنده شده است.
س��فیر سابق انگلیس در آژانس نوش��ت: پیچیدگی دوم قضیه ایران این 
است که از اواخر سال 2007، به واسطه ثمربخشی اقدامات اطالعاتی آمریکا، 
تردیدها درباره ماهیت نظامی برنامه هسته ای ایران کم رنگ تر شده است. مدیر 
سازمان اطالعات ملی آمریکا چندین بار گزارش داده که احتمال اینکه ایران 
تصمیم به س��اخت س��الح اتمی نگرفته باشد، زیاد است. به عالوه ایران آماده 
است مثل کشورهای دیگر ضمانت های الزم را در این زمینه بدهد. اما رئیس 
جمهور آمریکا خواهان چیزی فراتر از معاهده ان پی تی و مقررات آژانس است.
وی در پایان هش��دار داده که ممکن است غرب به خاطر اشتباه امروزش 

تاسف بخورد.
اوباما دیروز در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل برخالف عملکرد 10 
سال گذش��ته دولت آمریکا مدعی شد واشنگتن حق فعالیت هسته ای ایران 
را به رس��میت می شناسد اما روش��ن نکرد که چرا برخالف حقوق و تعهدات 

ان پی تی عمل کرده است.


