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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز ای�ن روزها، برخ�ی از دولتمردان محترم کش�ورمان اصرار دارن�د که ابراز 

ناخشنودی توأم با عصبانیت نتانیاهو و سایر مقامات رژیم صهیونیستی از روند 
مذاکرات و اقدامات هیئت بلندپایه جمهوری اس�امی ایران در س�فر اخیر به 
نیویورک را نش�انه موفقیت آمیز بودن این سفر ارزیابی کنند و در مصاحبه ها و 
اظهارنظرهای خود با اشاره به دشمنی و کینه توزی رژیم اشغالگر قدس نسبت 
به ایران اسامی، اعام می دارند که اگر سفر نیویورک با موفقیت و دستاوردهای 
برجسته و درخور توجهی برای کشورمان همراه نبود، عصبانیت بارها اعام شده 
نتانیاهو و هشدارهای پی در پی او به اوباما و سایر دولتمردان آمریکایی کمترین 
توضیح و توجیهی نداشت! مخصوصا آن که نخست وزیر رژیم کودک کش بافاصله 
بعد از بازگش�ت رئیس جمهور محترم کشورمان به ایران، با عجله راهی آمریکا 
شد و در آستانه سفر خویش اعام کرد برای مقابله با روند جدید روابط ایران و 
آمریکا و هشدار نسبت به نزدیکی این دو کشور به یکدیگر عازم واشنگتن است!
پیش از این طی یادداشتی در کیهان 7 مهرماه 92 با عنوان »چه دادیم و چه 
گرفتیم؟!« به ارزیابی مستند سفر رئیس جمهور محترم به نیویورک پرداخته و 
ضمن اشاره به برخی از نکات مثبت این سفر، نمونه های -متاسفانه - خسارت باری 
از نتایج آن را برش�مرده بودیم. از این روی، درباره س�فر نیویورک و ابعاد و آثار 
آن، اگرچه هنوز هم گفتنی هایی هست ولی موضوع یادداشت پیش روی، اشاره 
به ترفندی اس�ت که رژیم صهیونیس�تی و دولتمردان آمریکایی در یک پروژه 
دو س�ویه علیه جمهوری اسامی ایران به صحنه آورده و در کمال تعجب دیده 
می  ش�ود  برخی از دولتمردان کش�ورمان نیز در چرخ�ه این »عملیات فریب« 

افتاده اند. بخوانید؛
1- در گرماگ�رم جن�گ تحمیل�ی و بعد از آن که رزمندگان اس�ام با چند 
خیز بلند و عملیات موفق، ارتش تا بن دندان مس�لح و مورد حمایت همه جانبه 
شرق و غرب را وادار به عقب نشینی کردند و در حالی که آمریکا و متحدانش از 
احتمال شکس�ت های پی درپی دیگر صدام که  اسطوره  شدن ایران اسامی را 
درپی داشت به هراس افتاده بودند، رژیم صهیونیستی در خبری که بافاصله در 
صدر اخبار رسانه های غربی و عربی جای گرفت از فروش اسلحه به ایران خبر 
داد! در آن هنگام حضرت امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه طی سخنانی ماندگار، 
فرمودند؛ اسرائیل می داند به اندازه ای پلید و نجس است که اگر انگشتش را به 
بحر محیط )اقیانوس( هم بزند، نجس می شود، چون این را احساس کرده است 

می خواهد با اینکه من کمک کرده ام! ایران را بدنام بکند.
این سخن حضرت امام)ره( که عاوه بر جایگاه ملکوتی ایشان، سخنی منطقی 
و همه فهم نیز بود، به وضوح نشان می داد که رژیم صهیونیستی با ادعای دروغ 
»ارسال اسلحه به ایران«! به شگرد معروف »نعل وارونه« متوسل شده و در پی 

بدنام کردن ایران اسامی است.
همین جا باید توضیح داد که ممکن است گفته شود چرا حمایت آشکار مثلث 
آمریکا،  اسرائیل و انگلیس از مدعیان اصاحات در جریان فتنه 88 را »نعل وارونه« 
تلقی نمی کنید و این حمایت را نش�انه وابستگی فتنه گران به دشمنان بیرونی 
می دانید؟! در پاس�خ این پرس�ش باید گفت؛ اگر اقدامات و حرکت یک جریان 
سیاس�ی با اهداف رسماً اعام شده دشمن همخوانی داشت، بایستی تعریف و 
تمجید دشمن را »واقعی« و نشانه همراهی جریان مزبور با خواسته های دشمن 
دانست ولی چنانچه مسیر حرکت یک جریان با اهداف رسماً اعام شده دشمن 
در تناقض بود، بدیهی اس�ت که تعریف و تمجید ص�ورت گرفته را، باید از نوع 
»نعل وارونه« تلقی کرد. در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، اصحاب فتنه 
دقیقا و بی کم و کاست خواسته های نه فقط اعام شده- بلکه به گواهی اسناد 
غیرقابل انکار موجود- اهداف دیکته شده دشمنان بیرونی  را دنبال می کردند. 
تا آنجا که هیچ واژه ای مانند »وطن فروشی« نمی تواند گویای عمق جنایت آنان 
باشد. اما، در جریان جنگ تحمیلی، برای هیچ کس کمترین تردیدی نبود که جنگ 
با حمایت مس�تقیم و بی پرده آمریکا، اسرائیل و شوروی سابق به ایران  اسامی 
تحمیل ش�ده اس�ت و هدف اعام ش�ده آن نابودی انقاب اسامی بوده است، 
بنابراین بس�یار بدیهی بود که ادعای فروش اس�لحه اسرائیل به ایران، نه فقط 

با اهداف رژیم صهیونیستی همخوانی نداشت بلکه در نقطه مقابل آن نیز بود. 
2- اکنون و بعد از توضیح ضروری فوق که فقط برای یادآوری بود به سراغ 
ماج�را می رویم و  این ادعای برخی از دولتمردان را پی می گیریم که عصبانیت 
نتانیاهو از روند مذاکرات را نشانه موفقیت سفر نیویورک تلقی می کنند. گفتنی 
اس�ت در این نوش�ته فقط به شواهد و مستندات بدیهی و غیرقابل انکار اشاره 
شده و به وضوح نشان داده می شود که ابراز عصبانیت نتانیاهو از مذاکرات هیئت 
ایرانی در نیویورک از نوع »نعل وارونه« و صرفاً برای تحریک جمهوری اسامی 
ایران به ادامه این روند اس�ت و رژیم صهیونیستی نه فقط از این روند عصبانی 

نیست، بلکه از آن بسیار خرسند نیز هست.
3- سؤال این است که چرا باید رژیم صهیونیستی از روند مذاکرات و اقدامات 
صورت گرفته در نیویورک عصبانی باشد؟! و کدامیک از اقدامات هیئت محترم 
جمهوری اسامی ایران می تواند خشم این رژیم کودک کش را برانگیخته باشد؟! 
البته باید به این نکته ظریف توجه داشت منظور آن نیست که هیئت ایرانی علیه 
رژیم صهیونیستی موضعی نداشته است، بلکه با مروری بر آنچه در نیویورک و 
قبل از آن در جریان مقدمات س�فر اتفاق افتاد، هیئت محترم کش�ورمان، اوالً؛ 
علیه رژیم صهیونیستی موضع جدیدی که پیش از آن بی سابقه بوده است اتخاذ 
نکرده بنابراین، خشم نتانیاهو نمی تواند و نباید آنگونه که تظاهر می کند، به خاطر 
مواضع ضدصهیونیستی جدیدی باشد که در گذشته سابقه نداشته است! و ثانیاً؛ 
هیئت دیپلماتیک جمهوری اسامی ایران در سفر نیویورک و مقدمات اولیه آن، 
امتیازاتی به رژیم اش�غالگر قدس داده است که تاکنون بی سابقه بوده است، از 
این روی، نتانیاهو برخاف تظاهر به عصبانیت، باید از روند مذاکرات و اقدامات 

هیئت ایرانی در نیویورک بسیار خشنود نیز باشد.
4- در این گزاره ها دقت کنید؛

الف: چند هفته قبل از سفر نیویورک و بعد از قطعی شدن این سفر، آیت اهلل 
هاش�می رفسنجانی - به عنوان یکی از اس�توانه های دولت جدید- در اقدامی 
عجیب و غیر منتظره اعام کرد »ما، با اسرائیل سر جنگ نداریم. حاال اگر عرب ها 
جنگ کردند، ما کمک می کنیم«! آقای هاشمی با این اظهارنظر که بافاصله بازتاب 
داخلی و خارجی گسترده ای یافت به رژیم اشغالگر قدس پیام داد دولت جدید 
از نظر حضرت امام)ره( که خواس�تار محو اسرائیل بود دست کشیده است! آیا 

غیر از این است؟!
ب: رئیس جمهور محترم کش�ورمان در نیویورک و به عنوان یک پیشنهاد 
اعام کرد اس�رائیل باید به معاهده NPT بپیوندد.  این اظهارنظر که به نوش�ته 
روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« همه دیپلمات ها را مبهوت کرده بود، امتیاز بزرگی 
به رژیم صهیونیستی یعنی به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل بود! البته این 
اظهارات را می توان  از نوع خطای بیان و سهواللسان تلقی کرد ولی متأسفانه این 

خطا تاکنون از سوی دولتمردان محترم تصحیح نشده است.
آیا رژیم صهیونیستی باید از این امتیاز آنهم از زبان بلندپایه ترین مسئول 

اجرایی ایران اسامی، عصبانی باشد؟!
ج: آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمان در آستانه سفر به نیویورک 
و در پاسخ به خانم »کریستی پلوسی« نوشته بود »ایران هرگز هولوکاست را انکار 
نکرده است« و با این حرکت خود  از جایگاه وزیر امور خارجه جمهوری اسامی 
ای�ران، »هدیه«ای بزرگ و باورنکردنی به رژیم اش�غالگر ق�دس داده بود. آقای 
ظریف در سفر نیویورک نیز در مصاحبه با شبکه ABC عاوه بر محکوم کردن 
هولوکاست، پای را فراتر نهاده و درباره نظر رهبر معظم انقاب که هولوکاست را 
»افسانه« نامیده بودند، به خبرنگار ABC گفته بود »این واژه در نسخه انگلیسی 
سایت رهبر معظم انقاب، اشتباهی ترجمه شده است«! آیا نتانیاهو و سایر مقامات 
رژیم کودک کش بایستی از این که وزیر خارجه کشورمان با اهدای این امتیاز، یکی 
از بزرگترین دغدغه های رژیم صهیونیستی را برطرف کرده است، عصبانی باشند؟!
د: دولتمردان محترم مورد اشاره در تحلیلی که با عرض پوزش فقط خنده دار 
است و در خوشبینانه ترین احتمال، از کم اطاعی آنان حکایت می کند، نزدیکی 
ایران و آمریکا و رابطه آنها با یکدیگر را یکی از دالیل عصبانیت رژیم اشغالگر 
قدس معرفی کرده اند! که باید پرس�ید؛ آیا تصور می کنید آمریکا رابطه خود با 
اس�رائیل را فدای رابطه و نزدیکی با ایران می کند؟! مگر نش�نیدید که اوباما در 
سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل یکی از موانع نزدیکی ایران و آمریکا 
را دشمنی ایران با اسرائیل دانست؟! و آیا اظهارات دو روز قبل اوباما که »اسرائیل 
همپیمان استراتژیک آمریکاست« را فراموش کرده اید؟ و مگر ندیدید که بعد از 
آن همه تبلیغ شما درباره تعامل جدید با آمریکا، مقامات آمریکایی چه پاسخی 
دادند؟! آنها مانند س�ی و چند س�ال گذش�ته با صراحت و این دفعه با صراحت 
بیش�تر اعام کرده اند که ایران »خنثی«! »دست کشیده از آرمان ها« و تسلیم 
شده در برابر باج خواهی آمریکا را می پسندند، حاال خودتان قضاوت کنید، آیا 
ایرانی- نستجیر باهلل- با این ویژگی ها که آنان می پسندند می تواند برای رژیم 

اشغالگر قدس نگران کننده باشد؟!
5- با توجه به شواهد غیرقابل تردید فوق چگونه می توان ادعا کرد که نتانیاهو 
از روند مذاکرات نیویورک عصبانی است و این ادعای بی اساس را نشانه موفقیت 
بزرگ مذاکرات نیویورک تلقی کرد؟! در حالی که به وضوح می توان دید تظاهر 
مقامات رژیم صهیونیستی به عصبانیت »نعل وارونه« است و هدف از آن، اوال؛ 
فریب اذهان عمومی در داخل و ثانیا؛ ترغیب و تشویق دولتمردان محترم به ادامه 
روال کنونی است! وگرنه با شرحی که گذشت نتانیاهو باید از خوشحالی در پوست 
خود نگنجد و با دم خود گردو بشکند! خوشبختانه اظهارات اخیر ریاست محترم 
جمهوری و برخی از همان دولتمردان را می توان و باید نش�انه پی بردن آنان به 

محاسبه غلط پیشین تلقی کرد.

انتقام!گریههایخندهدار!

حسینشریعتمداری

*  گلس��تان سعدی: دشمن چو از همه حیلتی فرو ماند، سلسله دوستی بجنباند 
وانگه به دوستی کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند!

0912---1605
* مگر فراموش کرده اید که امام راحل فرموده اند رابطه با آمریکا مثل رابطه گرگ و 
میش است. بنده به عنوان یک جانباز و برادر شهید اعالم می کنم از تماس تلفنی 
رئیس جمهور کشورمان با اوباما دلمان خون است. خدا عاقبت ما را به خیر کند.
زارعی - قم
* یکی از هموطنان از طریق ارسال پیام به این ستون گفته بود با آنکه از خانواده 
آنها کس��ی شهید نشده ولی از وادادگی دستگاه دیپلماسی کشورمان در سفر به 
نیویورک حالت سکته پیدا کرده سپس ادامه داده که با این وصف خانواده شهدا 
چه می کشند. عرض می کنم بنده خواهر شهید حسین افسرده هستم، ما سه بچه 
یتیم بودیم که پدر ومادر باالی سرمان نبود با این حال حسین در سن 14 سالگی 
در دوره تحصیالت راهنمایی عازم جبهه شد و به شهادت رسید. امروز وقتی کوتاه 
آمدن مس��ئولین وزارت خارجه در مقابل آمریکایی ها را مشاهده می کنم غصه ام 

چند برابر می شود خالصه کار از سکته گذشته است.
خواهر شهید افسرده
* رئیس جمه��ور برزیل که آن قدر در توهم دوس��تی ب��ا آمریکا فرو رفته بود که 
برای خوش خدمتی از مالقات با رئیس جمهور سابق ما که مهمان کشورش شده 
بود خودداری کرد این دفعه در سازمان ملل با دلخوری می گوید: من فقط برای 
شرکت در اجالس ملل آمده ام و دیدارم با اوباما را لغو کرده ام. آمریکایی ها حتی 
از من جاسوسی کرده اند حاال ما که 35 سال است در تحریم آمریکا هستیم  فکر 
می کردیم دستگاه دیپلماسی قرار است تهدیدات شیطان بزرگ را از سر راه ما باز 

کند نه آنکه دست ما را در دستش بگذارد.
کدخدازاده
* کس��انی ک��ه قصد دارند با آمری��کا و آمریکایی ها کنار بیاین��د و از این طریق 
بر مش��کالت فائق بشوند نگاهی به سرنوشت مرس��ی در مصر بیندازند و عبرت 
بگیرند. آقای مرس��ی هم مهار خود را به دس��ت آمریکا داد. اما با او چه کردند و 

امروز کجاست؟
0913---9527
* دولت تدبیر و امید باید بداند به پشتوانه رهبر معظم انقالب و ملت به آمریکا 
رفتند. مهم نیست که شما با اوباما تماس گرفته اید یا او با شما؟ مهم این است که 
اعتمادسازی دو طرفه باید باشد. حمله به طبس، مسدود کردن دارایی های ایران،  
جنگ تحمیلی و تحریم، اوباما در گفت وگویی اعالم کرد شما تماس گرفته اید و 
ما با اسرائیل در تماس هستیم. حال جواب خانواده شهدا را چه باید داد؟  چگونه 

می توان به آمریکا اعتماد کرد؟
وحدتی
* آقای روحانی، بنده یک خانم پا به س��ن گذش��ته ای هستم شما نیز مثل بنده 
فرد جاافتاده ای هس��تید. از قدیم به م��ا آموخته اند صورت خود را نیلی کنید تا 
دشمن نفهمد که شما گرسنه اید. چرا حضرتعالی در خانه دشمن اظهار می دارید 
که مش��کالت اقتصادی ما زیاد اس��ت تا آنها موثر بودن تحریم ها را تصور کنند؟ 
واقعا این نوع بیان در خانه دشمن از فرد جاافتاده ای چون شما مورد انتظار نبود.
خانم میری از ساری
* آقای دکتر روحانی توجه داش��ته باش��ند که آمریکایی ها صداقت ندارند که 
رهب��ر معظم انق��الب چندی قبل فرمودند که من به رابطه با آمریکا خوش��بین 
نیستم چرا که عملکرد آنها را می بینم. اوباما بالفاصله پس از مذاکرات تلفنی در 
کنفرانس خبری به صراحت اعالم کرد ما با دوستانمان در اسرائیل )غاصب( کامال 
هماهنگ هستیم و این نشان می دهد آنها از خط قرمز های خود کوتاه نمی آیند 
مش��اور کاخ سفید اعالم کرد تماس از س��وی ایران بوده است. امام راحل فرمود: 
آمریکا شیطان بزرگ است و رابطه با او مردود است و اگر در پایان جنگ برخی 
اصح��اب امام قطعنام��ه را بر امام تحمیل کردند اما امروز جوانان و ملت رابطه با 

آمریکا را نخواهند گذاشت  به رهبر معظم انقالب تحمیل شود.
بوربور از ورامین
* از آدم کهنه کاری چون دکتر روحانی که سالها در امور جاری کشور نقش داشته 
و یک بار نیز طعم تلخ اعتماد به اس��تکبار در تعطیلی فعالیت های هس��ته ای را 
چشیده و به صادق نبودن آژانس و اربابان آن پی برده بعید بود که تن به اعتماد 
به آمریکائیها بدهد. ش��ک نداریم که حاشیه سازان اطراف وی و برخی وادادگان 
داخلی باعث تغییر قصد ایش��ان در دقیقه 90 در نیویورک ش��ده اند. ولی حضور 
غیرتمندانه جوانانمان و اقشار مختلف مردم در 13 آبان در مقابل النه جاسوسی 

پاسخ دروغگویان را خواهد داد.
طالعی
* اوباما در مجمع عمومی س��ازمان ملل گفته اس��ت؛ ما قصد براندازی جمهوری 
اسالمی را نداریم. براساس قوانین بین المللی هیچ کشوری حق دخالت در سرنوشت 
ملل دیگر را ندارد تا چه رسد به براندازی. گویا آمریکا برای خود حقی قایل است 
که سخن از استفاده کردن و یا نکردن می کند آن هم در مجمع عمومی سازمان 
ملل! این سخنان از خوی استکباری گوینده آن داللت دارد و متاسفانه هیچ کس 

هم اعتراض نمی کند!
0913---0841
* اقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خویش گفته اند فرصت آزمون و خطا نداریم. 
آیا گام نهادن ایشان در مسیر لغزنده و سست مذاکره با آمریکایی که کدخدایی 

مثل اسرائیل دارد آزمون و خطا نیست.
0939---2468

* از آقای شریعتمداری در مورد یادداشت روز یکشنبه بسیار تشکر می کنم واقعا 
اصل مطلب را ادا کردید که اینها از همان اول دارند زیر بار صداقت خود می زنند. 
از مطلب روشنگرانه و واقع بینانه شما نهایت سپاس را داریم. این رویه را ادامه دهید.
یک شهروند
* به مدیر مسئول محترم روزنامه بگویید با این یادداشت هایی که بجا و به موقع 
می نویس��د و در روزنامه چاپ می شود دعا می کنیم سالیان سال زنده بماند و به 

روشنگری و آگاهی بخشی ادامه بدهد. 
ان شاءاهلل

0916---8242
* در این شرایط حساس باز نیاز به روشنگری های کیهان داریم. از شما می خواهیم 

به روشنگری های خود ادامه بدهید.
آزادی از بابلسر
* بعض��ی ه��ا از تماس تلفنی اوباما با آقای روحانی به حدی ذوق زده ش��ده اند و 
اختیار از کف داده اند که نمی دانند چه از دس��ت داده اند. یادداشت روز کیهان با 

این عنوان که »چه دادیم و چه گرفتیم« مطلب بسیار  بر حقی بود.
0917---1395
* خدا به مدیر مس��ئول محترم کیهان خیر دهد. واقعا از تحلیل س��فر روحانی 

لذت بردم و استفاده کردم.
معراج پور
* حض��رات از چه چی��ز مذاکره با آمریکا خوش��حا ل اند؟ هن��وز اتفاقی نیفتاده 
آمریکایی ها که همچنان مدعی و طلبکارند. این خوشحالی دارد؟ این است وفاداری 

به اصول عزت و مصلحت و حکمت؟
0912---2748

* به آقای رئیس جمهور کش��ورمان بگویید ما مردم رفاه و آس��ایش به هر قیمت 
نمی خواهیم. دوس��ت داریم ایش��ان در کنار دیپلمات  بودن انقالبی نیز باشند. ما 
دستاوردهای هسته ای را یک شبه به دست نیاورده ایم که یک شبه از دست بدهیم.
7174---0919 و 5621---0936

* آمریکایی ها به جای بازگرداندن جامی که خودشان دزدیده اند و امروز با منت 
گذاشتن بر سر ایرانیان اسم هدیه روی آن گذاشته اند اگر راست می گویند اموال 
و ث��روت ایران را که از اول انقالب غصب کرده اند برگردانند. متاس��فانه بعضی از 
خودی ها ذوق زده ش��ده و  این جام را روی دس��تان خویش می چرخانند و اظهار 
خوشحالی می کنند. بازگرداندن یک اثر تاریخی دزدی شده به کشور نباید حواس 

مسئوالن را پرت کند و آنان را به دام استکبار بیندازد.
1121---0936 و 8270---0912

* در مورد اثر تاریخی که از آمریکا به ایران برگردانده شد باید بگویم این کار ما 
را یاد یک نکته می اندازد این کار مثل آن بود که کس��ی یک آبنبات دس��ت یک 
بچه می دهد تا یک س��که طال را از او بگیرد. حال چه ش��ده که این اثر که بنابه 
گفته مس��ئوالن قبال خریداری ش��ده بود را در این موقعیت به ما برمی گردانند. 
اگر صداقت دارند انرژی هسته ای ما را به رسمیت بشناسند. آنها گمان می کنند 
با این کار  ها می توانند عزت ما را از ما بگیرند اما کور خوانده اند. ملت ما ش��أن و 

عزت خود را از دست نمی دهد.
یک هموطن
* از آقای روحانی ریاست محترم جمهوری سوال می کنیم با آمریکای جانی که 

داروی بیماران خاص را هم تحریم کرده چگونه می توان به توافق رسید.
0910---8447

گفت: مگر دولتمردان محترم موفقیت س��فر نیویورک را بی نظیر! 
معرفی نمی کردند؟ و مگر اعالم نکرده بودند که برای اولین بار موفق به 
تعامل با آمریکا شده و نظر آمریکایی ها درباره ایران را تغییر داده اند؟!

گفتم: همه جا از این موفقیت سخن می گفتند.
گفت: ولی مقامات رس��می آمریکا که ن��ه فقط هنوز بر مطالبات 
غیرقانونی خود اصرار می ورزند، بلکه چند قلم دیگر هم بر آن افزوده اند.
گفتم: البته دیروز برخی از اعضای هیئت اعزامی کشورمان 

به ادعاهای آمریکا پاسخ داده اند.
گفت: چرا حواسش��ان را جمع نکردند ک��ه آنهمه به آمریکایی ها 
اعتماد نکنند؟ باید همانجا پاسخ می دادند تا آنها نرمش هیئت ایرانی 

را به حساب ضعف ننویسند!
گفتم: چه عرض کنم؟! شخصی در یکی از شهرها در مقابل 
ناسزاگویی شخص دیگری سکوت کرده بود ولی هنگامی که به 
شهر خود بازگشت روی پشت بام رفت و رو به آن شهر کرده و 
داد زد؛ فان و فان هم خودت هستی! اهل خانه بهش گفتند 

خب دیگه کافیه! بیا پائین االن خون راه می اندازی!

اوباما که در سخنرانی سازمان 
ملل خود مدعی شده بود آمریکا 
ب�ه دنب�ال بران�دازی جمه�وری 
اسامی نیست، تنها سه روز پس 
از گفت وگ�وی تلفنی ب�ا روحانی، 
تهدی�د نظام�ی علی�ه جمهوری 

اسامی را تکرار کرد.
»باراک اوباما« رئیس جمهور آمریکا 
پ��س از دیدار ب��ا »بنیامین نتانیاهو« 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی که 
برای حضور در مجمع عمومی سازمان 
ملل به آمریکا س��فر ک��رده، بار دیگر 
تاکی��د ک��رد که گزین��ه نظامی علیه 
ای��ران همچنان روی میز اس��ت، اما 
باید راه دیپلماتیک را نیز برای توافق 

هسته ای آزمود.
اوباما در م��ورد مذاکرات خود با 
نتانیاهو در مورد ایران گفت: می دانید 
که هم من و هم نخست وزیر از همان 
زمان ک��ه من به ریاس��ت جمهوری 
رس��یدم،  روی ای��ن موض��وع توافق 
داش��تیم که ضروری است که ایران 
س��الح هس��ته ای در اختیار نداشته 
باش��د. ای��ن موض��وع ب��رای امنیت 
آمریکا مهم اس��ت. این برای امنیت 
اس��رائیل مهم است. این برای امنیت 
جه��ان هم مهم اس��ت، چ��را که ما 
نمی خواهیم در متزلزل ترین منطقه 
جهان رقابت تسلیحاتی به راه بیافتد. 
با توج��ه به اقدامات نظ��ام ایران در 
گذشته، تهدیدات آن ها علیه اسرائیل، 
اقداماتش��ان علی��ه اس��رائیل، کامال 
مشخص اس��ت که تنها حرف  زدن 
کافی نیس��ت. م��ا بای��د اقداماتی را 
شاهد باشیم که به جامعه بین الملل 
اطمین��ان ده��د که آن ه��ا کامال به 
تعهدات بین المللی خود پایبند بوده 

و به دنبال سالح هسته ای نیستند.
وی اف��زود: موض��وع دیگری که 
با نخس��ت وزیر در میان گذاشتم این 
بود ک��ه ایرانی ها به دلیل تحریم های 
فوق الع��اده ای ک��ه ما در چند س��ال 
گذش��ته اج��را کردیم، ح��اال به نظر 
می رس��د که آماده مذاکره ش��ده اند. 
م��ا بای��د دیپلماس��ی را بیازماییم. ما 
باید این حقیقت را ش��اهد باشیم که 
آن ها در عزم خ��ود برای پایبندی به 
قواعد بین المل��ل، قوانین بین الملل و 
الزام��ات و قطعنامه ه��ای بین المللی، 
جدی هستند. با در نظر گرفتن اینکه 
پیش فرض ما حل موضوعات از طریق 
دیپلماتیک است، ما با حسن نیت به 

دست چدنی که دیده نشد

اوباما:گزینهنظامیعلیهایران
هنوزرویمیزاست

سوی آن ها می رویم.
رئیس جمه��ور آمری��کا ادامه داد:  
اما ما با چش��مانی کام��ال باز وارد این 
مذاکرات شدیم. این کار آسانی نخواهد 
بود، و م��ا در هر اقدام خود در جهت 
کاهش تحریم های��ی که فکر می کنم 
آن ها به دنبالش هستند، باید باالترین 
سطح راستی آزمایی را در نظر بگیریم، 
به همین جهت در این روند با اسرائیل، 
دوستان و متحدانمان در منطقه رایزنی 
نزدی��ک خواهیم داش��ت و امیدواریم 
که بتوانیم این موض��وع را به صورت 

دیپلماتیک حل کنیم.
عن��وان  ب��ه  ام��ا  اف��زود:  وی 
رئیس جمهور ایاالت متحده، همان طور 
که پیش تر ه��م گفته ام، باز هم تکرار 
می کن��م که برای کس��ب اطمینان از 
عدم دستیابی ایران به سالح هسته ای، 
که می تواند موجب بی ثباتی منطقه و 
تهدی��دی بالقوه ب��رای ایاالت متحده 
باشد،  هیچ گزینه ای از جمله گزینه های 
نظامی را از روی میز کنار نگذاشته ام.

اوبام��ا در بخش��ی دیگ��ر از این 
صحبت ها به »ارتباط ناگسس��تنی با 
اس��رائیل« و »تعهد آمریکا به امنیت 
اس��رائیل« سخن گفت و تصریح کرد 
ک��ه این امر مس��تحکم تر از هر زمان 

دیگری است.
همچنی��ن »جو بای��دن« معاون 
»باراک اوباما« در جریان سخنرانی روز 
گذشته خود در کنفرانس ساالنه ای که 
توسط گروه آمریکایی چپ گرای »جی 
استریت« سازمان دهی شده بود، گفت: 
ایران مسلح به سالح هسته ای تهدیدی 
برای موجودیت اس��رائیل محس��وب 

می شود و خطری غیرقابل قبول برای 
صلح و امنیت جهانی اس��ت و ممکن 
اس��ت رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه 
ایجاد کند که موجب تضعیف امنیت 

همه می شود.
معاون اوباما در ادامه س��خنرانی 
خود مدعی شد که تحریم های تحمیل 
شده  علیه ایران تحت حمایت آمریکا، 
موثرترین تحریم ها بوده است و ایران 
یک انتخ��اب دارد؛ یا اینکه از تعمیق 
تحریم ه��ای اقتصادی رنج بکش��د و 
یا برای بازگش��ت به جامعه و اقتصاد 

جهانی، مذاکره کند.
به گ��زارش ف��ارس، جمع��ی از 
سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا نیز 
که با »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی دیدار داشتند، به این 
مقام صهیونیستی اعالم کرده اند که از 
درخواست وی برای تشدید تحریم ها 

علیه ایران حمایت می کنند.
براساس این خبر، »رابرت منندز« 
س��ناتور دموک��رات کنگ��ره آمریکا و 
رئیس کمیته روابط خارجی سنا بعد از 
دیدار با نتانیاهو خطاب به خبرنگاران 
مدع��ی ش��د ک��ه: تصمیم م��ا مبنی 
ب��ر جلوگی��ری از دس��تیابی ایران به 
تسلیحات هسته ای بدون تغییر باقی 
مانده است و ما برای تشدید تحریم ها 
و استفاده از سایر گزینه ها )علیه ایران( 
در راستای حفاظت از منافع آمریکا و 
تضمین امنیت منطق��ه ای، لحظه ای 

تردید نخواهیم کرد.
ای��ن خبر در ش��رایطی منتش��ر 
می ش��ود که نتانیاه��و در دیدار خود 
ب��ا اوباما در کاخ س��فید، مدعی ش��د 

که برای موفقیت دیپلماسی در قبال 
ایران، باید فشار و تحریم ها علیه تهران 

تشدید شود.
همچنین رئیس رژیم صهیونیستی 
با تکرار ادعاهای خود علیه کشورمان 
گف��ت ب��رای توقف برنامه هس��ته ای 
ایران باید هم��ه گزینه ها را روی میز 

حفظ کرد.
رژی��م  رئی��س  پ��رز،  ش��یمون 
تحریم ه��ای  گف��ت  صهیونیس��تی 
اقتصادی موجب آن نش��ده است که 
ایران برنامه هس��ته ای خود را متوقف 
کند و برای فش��ار آوردن به ایران باید 

همه گزینه ها روی میز بماند.
ب��ه گزارش آسوش��یتدپرس، وی 
افزود خوب ب��ود که تحریم ها موجب 
توقف برنامه هسته ای ایران می شد اما 
تا زمانی که این وضع حاکم باشد همه 
گزینه ها روی میز نگه داشته می شود.

ش��یمون پرز همچنین اعالم کرد 
پس از موافقت سوریه مبنی بر انهدام 
سالح های ش��یمیایی خود این رژیم 
پیوستن به کنوانسیون منع سالح های 

شیمیایی را بررسی خواهد کرد.
گفتنی است تهدید ایران به حمله 
نظامی از س��وی اوباما در حالی است 
که طی روزهای اخیر برخی جریانات 
سیاس��ی و رس��انه ای با فضاس��ازی 
گس��ترده تالش داشتند فضا را کامال 

مثبت جلوه دهند.
رهبر معظ��م انقالب پیش از این 
درب��اره ادعای اوباما درباره دراز کردن 
دست به سوی ایران، فرموده بودند باید 
مراقب دستی چدنی که زیر دستکش 

مخملی پنهان شده  بود.

رئیس سازمان انرژي اتمی 
از مکان یابی نیروگاه های جدید 
هس�ته ای در مناطق شمالی و 

جنوبی کشور خبر داد.
»علی اکبر صالحی« در این باره 
گفت: نیروگاه ها در سواحل جنوب 
و سواحل شمال مکان یابی شده اند 
اما اولویت با سواحل جنوبی است.

اینک��ه  بی��ان  ب��ا  صالح��ی 
نیروگاه هایی که در آینده می سازیم 
همراه با آب ش��یرین کن اس��ت، 
افزود: آب شیرین مورد نیاز سواحل 
جنوبی ما است و درحال حاضر نیز 
در حال مذاکره با روس ها هستیم.

رئیس س��ازمان انرژی اتمی با 
تاکید بر اینکه مذاکرات با روس ها 
خوب پیش رفته اس��ت، گفت: در 
آخرین کمیس��یون مشترکی که 
تفاهم نامه ای مبنی  داش��تیم، در 
بر ادامه همکاری براساس پروتکل 
1995 ق��رار ش��د ادامه س��اخت 
نیروگاه ها توسط روسیه انجام شود 
و در این مراحل هستیم اما اینکه 
چه تعداد نیروگاه در مرحله بعدی 
شروع به س��اخت کنیم در دست 

بررسی است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: 3 ماه 
اس��ت که نیروگاه بوشهر به طور 
مرت��ب ماهانه هزار م��گاوات برق 
تولید می کند و تحویل بهره بردار 

ایرانی شده است.
ادامه  صالح��ی در خص��وص 

غنی س��ازی اورانیوم تصریح کرد: 
غنی سازی اورانیوم خواست مردم 

است.
امورخارج��ه  س��ابق  وزی��ر 
کش��ورمان درخص��وص اظهارات 
اخیر اوبام��ا مبنی بر اینکه گزینه 
نظامی علی��ه ایران همچنان روی 
میز اس��ت، تصریح کرد: خیلی ها 
از تعام��ل غ��رب با ای��ران نگران 
هستند و این به خاطر مقاصد غیر 
خیرخواهانه آنهاست در حالی که 
جمهوری اس��المی طبق فرمایش 
رهب��ر انقالب بارها اعالم کرده که 
از موض��ع برابر خواه��ان تعامل با 

کلیه جهان است.
وی ادام��ه داد: در خص��وص 
بحث آمریکا رهبر معظم انقالب به 
صراحت فرمودند که ما در مذاکره 
برنامه  و درخص��وص  موضوع��ی 
هسته ای مخالفتی نداریم به شرط 
اینکه آنها حسن نیت خود را نشان 
دهند و روحانی هم در همین مسیر 

حرکت می کند.
به گ��زارش فارس، صالحی 
در پاس��خ به این سؤال که آیا 
لغو تحریم ه��ا نباید اولین گام 
آمریکا برای نشان دادن حسن 
نیت این کش��ور باشد؟ تصریح 
کرد: این جزئی��ات در مذاکره 
ایران و 1+5 مطرح می ش��ود و 
بنده نسبت به مذاکرات آینده 

خوشبین هستم.

صالحی خبر داد

مکان یابی نیروگاه های جدید هسته ای در کشور

رئی�س سیاس�ت خارج�ی 
اتحادی�ه اروپ�ا ضم�ن انتق�اد 
تلویحی از کاخ س�فید و کنگره 
آمری�کا برای اعم�ال تحریم ها 
علی�ه کش�ورمان در عین حال 
اذعان کرد ک�ه تحریم ها علیه 
ایران با هدف مذاکره بوده است!

اش��تون در اندیشکده »وودرو 
ویلس��ون« در پاسخ به این سوال 
ک��ه آیا کنگره آمری��کا یا دیگران 
بای��د تحریم های جدی��دی علیه 
ایران اعم��ال کنند، گفت: من در 
جایگاهی  نیستم که بگویم کنگره 

باید چه کاری انجام دهد. ترجیح 
می دهم در بهترین جو ممکن در 
این مذاکرات حضور یابم. به همین 
منظ��ور، ما باید به هر نحو ممکن 
عزم و حسن نیت خود برای مذاکره 
را نشان دهیم و چنین انتظاری را 

نیز از طرف مقابل داشته باشیم.
وی در م��ورد چرای��ی اعمال 
تحریم و فش��ار به ایران هم گفت 
این تحریم ها با هدف جمع کردن 
افراد دور یک میز و انجام مذاکره 

اعمال شده است.
اف��زود:  اش��تون«  »کاتری��ن 

می خواه��م در بهترین جو ممکن 
به ژنو ب��روم. قانونگذاران اینجا یا 
کسانی که در آمریکا روند مذاکرات 
را تحت کنترل دارند، »جان کری« 
)وزیرخارجه آمریکا( و تیم وی، باید 
به این فکر کنند که چطور می توان 

به بهترین جو دست یافت.
دور بعدی مذاکرات 15 و 16 
اکتب��ر )24 و 25 مهرماه(  برگزار 
می ش��ود و اشتون و »محمدجواد 
ظریف« وزیر ام��ور خارجه ایران، 
مذاکره کننده ه��ای اصل��ی در آن 

خواهند بود.

اشتون:

تحریمهاعلیهایرانباهدفمذاکرهبودهاست!

مقامات آمریکا با چه زبانی بگویند
که قابل اعتماد نیستند؟!

مرور اظهارات 3 مقام آمریکایی پس از گفت وگوی تلفنی دکتر روحانی 
با باراک اوباما نشان می دهد خوش بینی نسبت به آمریکا و تغییر رویکرد آن 

هیچ بهره ای از واقعیت نبرده است.
اوباما دوشنبه ش��ب در دیدار با نتانیاهو به خلق وخوی اس��تکباری خود 
برگش��ت و گفت؛ در رابطه با ایران همه گزینه ها روی میز اس��ت و ما هیچ  

گزینه ای از جمله گزینه نظامی را حذف نخواهیم کرد.
او همچنین گفته این تحریم های اقتصادی بود که باعث تغییر لحن ایران 
شده اما روحانی باید سخنان آشتی جویانه خود را با اقدامات عملی همراه کند.
بی بی سی در واکنش به اظهارات جدید اوباما نوشت: این اظهارات پس 
از آن صورت می گیرد که روسای جمهور ایران و آمریکا پس از بیش از سه 
دهه قطع رابطه با یکدیگر تلفنی صحبت کردند. با انتخاب حس��ن روحانی 
به ریاست جمهوری خوش بینی هایی نسبت به حل مشکالت ایران و آمریکا 

به وجود آمده است.
پیش از اوباما مش��اور امنیت ملی وی نیز س��خنانی گفت که حاکی از 
بی صداقتی و فریبکاری آمریکا بود. فرید زکریا از شبکه سی ان ان در مصاحبه با 
سوزان رایس پرسشی را درباره شفاف نبودن احتمالی سخنان اوباما در مجمع 
عمومی سازمان ملل مبنی بر احترام آمریکا به حق ایران در دستیابی به انرژی 
هسته ای صلح آمیز و اشاره نکردن او به حق غنی سازی اورانیوم مطرح کرد 
و پرسیده که آیا این بی دقتی بوده است؟ اما  رایس در این خصوص گفت: 
عبارات مورد اس��تفاده اوباما بسیار سنجیده بود. آمریکا سخنی درباره حق 
ایران برای غنی سازی نگفته است. ما گفته ایم که به عنوان یک عضو ان پی تی 
و در صورت عمل کردن ایران به الزامات بین المللی اش و صرفا پس از اجرای 
این تعهدات، حق این کشور را همچون هر کشور دیگری، در زمینه استفاده 
از انرژی هسته ای صلح آمیز به رسمیت می شناسیم. این موضع جدیدی از 

سوی آمریکا و دیگران نیست. 
معنای این سخن این است که ایران حق غنی سازی - حق تصریح شده 

در ان پی تی - را ندارد!
موضع سوم که نشان می دهد آمریکایی ها کمترین صداقتی در نشان دادن 
در باغ سبز ندارند و در واقع وعده سر خرمن می دهند، سخنان جان کری وزیر 
خارجه در گفت وگو با شبکه سی بی اس است. او برخالف خوش خیالی های 
اولیه اطمینان داد که به این زودی ها تحریم های ایران لغو یا کم نخواهد شد.

وی در این مصاحبه گفت: ایران می تواند با موافقت فوری با بازرسی )از 
تاسیس��ات اتمی( حسن نیت و صداقت خود را ثابت کند و تالش های خود 
برای غنی سازی اورانیوم را در سطوح پایین تری نگه دارد تا قابلیت استفاده 

در تسلیحات نظامی را نداشته باشد.
وزی��ر امور خارجه آمریکا یادآوری کرده اس��ت »ایران باید برای اجرای 
درخواس��ت های جامعه بین الملل در ارتباط با برنامه های اتمی، برنامه های 
اتمی صلح آمیز )کشور( قدم های سریع، روشن و متقاعده کننده ای بردارد«.

جان کری همچنین با اشاره به تحریم هایی که آمریکا و دیگر کشورهای 
غربی علیه ایران اعمال کرده اند، گفته اس��ت پس از دستیابی به توافقی در 

مورد صلح آمیز بودن برنامه اتمی ایران می توان تحریم ها را لغو کرد.
وی خاطرنشان کرده است »تا زمانی که روندی کامال قابل تایید و موثق، 
مس��ئوالنه و شفاف تدوین نشود تا به موجب آن ایاالت متحده از تصمیم و 
نیت ایران در مورد برنامه اتمی این کشور و چگونگی بهره گیری از آن آگاه 

شود، ما نمی توانیم تحریم ها را لغو کنیم«.
ک��ری با وجود این حرف ه��ا ادعا کرد: تالش های دیپلماتیک برای حل 
و فص��ل برنامه اتمی ایران می تواند دس��تیابی ب��ه توافقی در یک چارچوب 
زمانی 3 تا 6 ماه که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران مطرح کرده بود 

را ممکن کند.
عبارت اخیر کری در تطبیق با بقیه سخنان وی نشانه بارز بی صداقتی 
و دروغگویی و در واقع وعده س��ر خرمن اس��ت. او مدعی است 3 تا 6 ماهه 
می توان پرونده را حل و فصل کرد حال آن که تاسیسات اتمی ایران از سال 
2003 تا 2006 به مدت دو سال و نیم در تعلیق بود اما هرگاه سوال می شد 
که تعلیق موقت 3 تا 6 ماهه چه زمانی تمام می ش��ود،  پاس��خ های مبهم از 
سوی غرب داده می شد و به تدریج اعالم شد بهترین تضمین عینی، تعلیق 

دایمی و تعطیلی برنامه هسته ای است!

به عبارت دیگر می توان پرسید ابهامی را که غرب نتوانسته-نخواسته- در 
10 سال با وجود بی سابقه ترین بازرسی ها برطرف کند چگونه می تواند ظرف 
3 ت��ا 6 م��اه برطرف کند؟ مگر آمریکا خواب بوده که بت��وان او را بیدار کرد؟ 
آمریکایی ها خود را به خواب زده اند وگرنه طبق گزارش صریح 16 نهاد اطالعاتی 
این رژیم از س��ال 2007 به بعد، برنامه هسته ای ایران صلح آمیز و غیرنظامی 

ارزیابی شده است.
آنچ��ه درای��ن میان جالب توجه اس��ت احس��اس حقارت اوبام��ا در برابر 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی و س��خن گفتن  باب طبع وی است و پرسش 
این اس��ت که اگر قرار اس��ت اوباما نوچگی صهیونیست ها را بکند- چنان که  
در جریان مالقات با نتانیاهو نش��ان داد - چه دلیلی داش��ت که دکتر روحانی 
امتی��ازی بزرگ و غیرقابل تصور از س��وی آمریکایی ه��ا را به آنها بدهد اما به 
فاصله چند روز اوباما سر خانه اول نوکری اسرائیل برگردد؟! اوباما در دیدار با 
نتانیاهو می گوید: هم من و هم نخست وزیر ]نتانیاهو[ از همان زمان که من به 
ریاست جمهوری رسیدم، روی این موضوع توافق داشتیم که ضروری است که 
ایران سالح هسته ای در اختیار نداشته باشد. این موضوع برای امنیت آمریکا 
مهم است... کامال مشخص است که تنها حرف زدن کافی نیست. ما باید اقداماتی 
را شاهد باشیم که به جامعه بین الملل اطمینان دهد که آن ها  ]ایران[  کامال به 

تعهدات خود پایبند بوده و به دنبال سالح هسته ای نیستند.
اوبام��ا در حالی بر نگرانی درباره تس��لیحات اتمی تظاهر می کند که وی 
آذرماه سال گذشته کنفرانس خلع  سالح  اتمی در خاورمیانه را که قرار بود در 
هلسینکی فنالند برگزار شود  به خاطر حمایت از رژیم صهیونیستی وتو کرد.
با این اوصاف باید از دولتمردان وزارت امور خارجه پرسید که آیا هنوز هم در 
ماهیت رژیم آمریکا و موضع او نسبت به ایران خوش بینی دارید؟ و آیا منتظرید 
رئیس جمهور بی اراده و اختیار آمریکا، صهیونیسم بین المللی را قربانی ایران کند؟!

حمله به اطاع رسانی
به جای اعتراض به همتای آمریکایی!

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور به جای حمله به مشاور اوباما به خاطر 
دروغ گویی اش، به صدا و سیما حمله کرد!

حس��ام الدین آشنا که در برنامه گفت وگوی ویژه خبری حاضر شده بود، در 
پاسخ به یکی از پرسش های مجری برنامه درباره تحلیل هایی ناظر بر این که »کدام 
یک از طرفین ایرانی و آمریکایی ابتدا اقدام به برقراری این تماس تاریخی کرده 
است؟« گفت: کار صدا و سیما بسیار زشت بود و باید در این زمینه عذرخواهی 
کند، چون سخنان خانم سوزان رایس ]مشاور امنیت ملی اوباما و نماینده سابق 

آمریکا در سازمان ملل[ را زودتر از صحبت های آقای روحانی پخش کرد.
به گزارش ایس��نا مش��اور رئیس جمهور س��پس با عبور از این موضوع، به 
انتقاد از برخی رس��انه های داخلی نیز پرداخت که »بدون بررس��ی درس��ت و 
تنها بر اس��اس برخی ش��نیده ها اقدام به طرح مباحث حاشیه ای می کنند اما 
ب��ه محتوای گفت وگوها و تالش ه��ای هیئت ایرانی که از موضع عزت صورت 

گرفته توجهی نمی کنند.«
معلوم نیست آقای آشنا چرا با همین سیاق اظهارنظر از همتای آمریکایی 
خود -مش��اور اوباما- نمی خواه��د به خاطر دروغ گفت��ن اش از هیئت ایرانی 
عذرخواهی کند؟ یا چرا الاقل تصریح نمی کند که طرف آمریکایی در همان قدم 
اول بی صداقتی به خرج دادن و برای گرفتن یک امتیاز مفت، توپ را در زمین 
ایران انداخته و مدعی شده که ایرانی ها درخواست گفت وگوی تلفنی کردند؟

همچنین جای شگفتی است که به جای انتقاد از طرف آمریکایی، به صدا 
و س��یما حمله می شود که چرا اطالع رس��انی کرده و مردم ایران را در جریان 

واقعیت ها گذاشته است!
فعال که گویا اشتیاق مذاکره چنان حالت هیجانی و احساسی به خود گرفته 
که دوستان نمی خواهند بپذیرند آمریکا همان شیطان بزرگ است و تغییری 

در ذات او رخ نمی دهد.
با این وصف جای س��ؤال اس��ت که اگر مثل 10 سال پیش آمریکا و غرب 
وعده ای نسیه دادند و امتیازهای نقد و گران قیمت گرفتند و طبق عادت زیر 
حرف ها و قول های خود زدند، چه باید کرد و برای چندمین بار شاهد شکست 

عاطفی دوستان بود؟!

توقع آمریکا از ایران
تجدیدنظر در محور منطقه ای است

آمریکا در صورت نزدیک شدن به ایران در آینده از تهران خواهد خواست 
در محور منطقه ای خود تجدیدنظر کند.

شبکه العربیه در گزارشی از قول دکتر محمد فایز فرحات پژوهشگر مرکز 
مطالعات استراتژیک االهرام گفت: آمریکا در صورت نزدیک شدن روابط با 
ایران از این کش��ور خواهد خواس��ت سیاست منطقه ای خود را تغییر دهد. 
آمریکا خواسته های مشخصی از تهران دارد؛ اول تجدیدنظر در صف بندی های 
منطقه ای و محوری که ایران در رأس آن قرار دارد یعنی محور ایران، سوریه، 
حزب اهلل و حماس. نظر آمریکا درباره این محور این اس��ت که یا مطابق با 
مناف��ع آمری��کا رفتار کند یا حداقل مغایر ب��ا منافع آمریکا در منطقه عمل 
نکند یا اینکه اساساً این محور برچیده شود و جبهه بندی های منطقه ای به 

صورتی دیگر شکل بگیرد.
تحلیلگر مصری در عین حال تصریح کرد: با توجه به ماهیت سیاس��ی 
نظ��ام ایران، روحان��ی نمی تواند در تماس با غرب امتی��ازی را بدون اجازه 

رهبری به غرب بدهد.
برخاف فاصله گذاری های خیالی
آمریکا به اسرائیل سنجاق شده!

حت��ی در محرمانه ترین مذاکره میان ایران و آمریکا، یک صندلی خالی 
از طرف آمریکا برای اسرائیل وجود دارد!

ش��بکه دولتی انگلیس در تحلیلی خاطرنش��ان ک��رد: روحانی در 
نیوی��ورک گف��ت منافع ملی م��ا حکم می کند که هم��ه نگرانی های 
منطقی درباره  برنامه هس��ته ای ایران را برطرف کنیم اما اگر ایران به 
راستی خواهان توافق با آمریکا است باید در نظر داشته باشد که حتی 
در محرمانه ترین جلس��ات مذاکره با واشنگتن یک صندلی خالی هم 
وجود دارد که مترصد دریافت پاس��خهای مناس��ب و قابل تأیید برای 

نگرانیهای اسرائیل است.
شاید به همین دلیل هم هست که دان شاپیرو سفیر آمریکا در تل آویو 
اهداف آمریکا و اسرائیل را درباره ایران مطابق هم دانسته و به رادیو اسرائیل 
می گوید: اسرائیل و آمریکا اهدافشان درباره ایران یکی است و هر دو طرف 
سعی می کنند از هسته ای شدن ایران و تولید سالح هسته ای جلوگیری کنند.

روحانی یا باید سر حرف خود بماند
و یا آمریکا را راضی کند

»پر کردن ش��کاف میان ایران و آمریکا بسیار دشوار است. روحانی 
باید به زودی در عمل نشان دهد که تغییر جدی است«!

این تحلیل را خبرگزاری آمریکایی آسوش��یتدپرس منتش��ر کرد و 
نوش��ت: ایران اینک بیش از پیش زیر ذره بین اس��ت و آمریکا به دنبال 
نشانه ای از سوی رئیس جمهوری ایران مبنی بر جدیت و داشتن قدرت 
کافی برای حل مشکالت ناشی از برنامه هسته ای این کشور است. پس 
از گفت وگوی تلفنی اوباما و روحانی، خوش��حالی را می شد در رسانه ها 
دید اما در واشنگتن، هاله تردید در مورد نیت ایران به این راحتی از بین 
نمی رود و از س��وی ایران نیز عجله ای برای گفتن این که روابط ممکن 

است به زودی از سر گرفته شود، وجود ندارد.
این گزارش می افزاید: حتی خوش��بین ترین افراد در کاخ سفید نیز 
معتقدن��د روحانی باید به زودی س��خنان هفته پی��ش خود را در مورد 
آمادگی برای اقدام در راس��تای اثبات این که کشورش به دنبال سالح 
هس��ته ای نیست، به منصه ظهور برس��اند و جدیت خود را در نشست 
بعدی1+5 که قرار اس��ت در 15 و 16 اکتبر در ژنو برگزار ش��ود، نشان 
دهد. با توجه به سخنان روحانی مبنی بر ارائه برنامه ای برای حل بن بست 
در این مذاکرات طی س��ه هفته آینده، یک مقام بلندپایه دولت آمریکا 
گفت که گروه سیاس��ت خارجی اوباما تا آن وقت به دنبال نش��انه ای از 
روحانی خواهد بود تا ببیند آیا وی واقعاً درگیر یک »محاسبه متفاوت« 

است یا خیر.
آسوشیتدپرس تأکید کرد: این نکته که تحریم ها با خودداری ایران 
برای متوقف کردن غنی سازی اورانیوم رابطه دارند و روحانی در مجمع 
عمومی سازمان ملل گفت که بر اساس قانون منع گسترش سالح های 
اتمی، این حق ایران است که غنی سازی را ادامه دهد، یادآور این نکته 

بود که پرکردن شکاف ها با غرب بسیار دشوار است.


