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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز خدای مهربان بر درجات شهید بزرگوار، مرحوم آیت اهلل مدرس بیفزاید 

که وقتی از س�وی رضاخان برای ایش�ان پیغام آوردند که »به آقای مدرس 
بگوئید پا روی دم من نگذارد«، در پاسخ فرمود؛ »به رضاخان بگوئید محدوده 
دم اعلیحضرت کجاس�ت؟ چراکه بنده هر جا پا می گذارم، فریاد ایش�ان به 

آسمان بلند می شود و اعتراض می کند که باز هم مدرس دم مرا لگد کرد«!
ب�ا وجود آن که رخدادهای نزدیک به دو ماهه اخیر در جریان مذاکرات 
تیم هس�ته ای کش�ورمان از نیویورک تا ژنو و نیز ادعاهای بی اساس مقامات 
آمریکای�ی درباره توافق هس�ته ای ایران و 1+5 در ژنو 3،  به وضوح نش�ان 
داده اس�ت که دیدگاه و نظرات از قبل اعالم ش�ده کیه�ان درباره غیرقابل 
اعتماد بودن آمریکا صحت داشته است، جریان مرموزی در داخل کشور که 
ننگ وطن فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را بر پیشانی خود دارد 
و در آن ماجرا نقش س�تون پنجم مثلث آمریکا، انگلیس و اس�رائیل را بازی 
کرده بود، اصرار دارد، رونمایی مستند کیهان از هویت باج خواهانه آمریکا و 
متحدانش را به حس�اب مخالفت با تیم هسته ای کشورمان و نادیده گرفتن 

تالش بی وقفه آنان بنویسد!
این جریان که به علت خیانت های افش�ا ش�ده در میان مردم جایگاهی 
ن�دارد و از این روی ج�رأت نمی کند با چهره واقعی خود به صحنه بیاید، در 
سایه روشن های دروغین حمایت از دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای ظاهر 
می شود و با مشاهده هرگونه اعتراض به آمریکا و پرده برداری مستند کیهان از 
ترفندهای فریبکارانه آن، به خشم می آید و این خشم و عصبانیت از کیهان 
را در پوش�ش جعلی حمایت از دولت و تیم مذاکره کننده بیرون می ریزد و 
توضیح نمی دهد که چرا باید از اعتراض کیهان به ترفندهای باج خواهانه آمریکا 
جیغ بنفش بکش�د؟! و احساس کند که کیهان »دم رضاخانی« اصحاب فتنه 

را لگد کرده است؟!
 اصحاب فتنه به این سؤال پاسخی نمی دهند ولی کیهان پاسخ پرسش 
یاد ش�ده را در کالم خدای س�بحان یافته اس�ت. آنجا که در وصف منافقین 
می فرمای�د »یحس�بون کل صیحه علیهم... منافقان ه�ر صدایی را که بلند 
می شود، علیه خود تلقی می کنند.« و اگر چنین نیست چرا از اعتراض کیهان 
به آمریکا و اسرائیل و سایر متحدان آنها، برمی آشوبند و به خشم می آیند؟!  
آیا رونمایی مس�تند کیهان از ترفندهای آمریکا که می تواند و توانس�ته در 
چالش با دشمن به یاری تیم مذاکره کننده کشورمان بیاید، اقدام بدخواهانه 
علیه دولت محترم است؟! یا حرکت منافقانه فتنه گران که اصرار دارند پیوند 
ارگانیک و بارها برمال شده خود با دشمنان بیرونی را به دولت و تیم هسته ای 

نسبت بدهند؟!
در ای�ن باره و برای پرده برداری بیش�تر از حرکت اخیر خط نفاق جدید 
اشاره به یک نمونه -فقط یک نمونه- از این دست که اخیرا اتفاق افتاده و به 

یقین در خاطر ها مانده است، ضروری به نظر می رسد.
1- قبل از آغاز مذاکرات ژنو 3 کیهان نسبت به ترفند موردنظر آمریکا برای 
تحریف بخشی از مفاد معاهده NPT که  در آن بر حق غنی سازی کشورهای 
عضو این پیمان  تاکید شده است، هشدار داد و نوشت که جان کری وزیر امور 
خارجه آمریکا از هم اکنون - قبل از توافقنامه- دیدگاه غیرقانونی و برداشت 
تحریف ش�ده ای از ماده 4 معاهده NPT را زمزمه می کند و بعید نیست که 
حریف به دنبال بهره گیری از این تحریف در توافقنامه احتمالی میان ایران و 

کشورهای 1+5 باشد. کیهان در آن یادداشت هشدار داده بود؛
...گ�روه 1+5 - مخصوص�ا آمری�کا، انگلیس و فرانس�ه- در این دوره از 
مذاکرات برای خودداری از پذیرش حق غنی س�ازی ایران که به علت اصلی 
آن اش�اره خواهیم کرد، ترفندهای تازه تری به میدان آورده اند. از جمله آن 
 NPT ک�ه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرده اس�ت »در معاهده
به حق غنی سازی برای کشورهای عضو این معاهده هیچ اشاره ای نشده است«!
این هشدار کیهان قبل از اظهارات اخیری بود که جان کری بعد از امضای 

توافقنامه ژنو در کنفرانس خبری با رسانه ها مطرح کرده بود.
در همان بخش از یادداشت کیهان به متن ماده 4 از معاهده NPT اشاره 
ش�ده و آمده بود؛ »این ادعای حریف در حالی اس�ت که در بند یک از ماده 
مزبور تاکید شده است؛ هیچ نکته ای در این پیمان- NPT- نباید به گونه ای 
تفسیر شود که حق مسلم هم پیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده از 
انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را تحت الشعاع قرار بدهد. و در بند 2 
از همان ماده آمده اس�ت؛ در تبادل تجهیزات، مواد و اطالعات تکنولوژیک 
برای مقاصد صلح آمیز اس�تفاده از انرژی هس�ته ای در حداکثر شکل، تمام 

هم پیمانان حق مشارکت داشته و متعهد به تسهیل در انجام آن هستند«.
آی�ا این هش�دار به موق�ع و قبل از امض�ای توافقنامه، حمای�ت از تیم 
مذاکره کننده کش�ورمان و یاری رس�اندن به آنها نبود؟ اگر بود- که دیدیم 
ب�ود- چرا اصحاب فتنه در پوش�ش دروغین حمای�ت از دولت و در اقدامی 
هماهنگ و مشترک با رسانه های بیگانه- و مخصوصا صهیونیست ها- علیه 
این هش�دار کیهان دس�ت به جنجال و هیاهو زده و تالش کردند مبادا این 
هش�دار مورد توجه تیم هسته ای کشورمان قرار گرفته و ترفند باج خواهانه 
آمریکا را ناکام بگذارد؟! آیا غیر از این است که اصحاب فتنه در این حرکت 
خیانت آمیز خود نیز، مانند فتنه آمریکایی- اس�رائیلی 88 با س�از دشمنان 

بیرونی به رقص آمده بودند؟!
و اما، نتیجه را بخوانید؛

2- کمتر از یک س�اعت بعد از امضای توافقنامه ژنو و در حالی که وزیر 
خارجه محترم کش�ورمان، در پی 4 روز ت�الش بی وقفه و چالش نفس گیر و 
درخورتقدیر با کشورهای 1+5، پشت تریبون رفته و از پذیرش حق غنی سازی 
ای�ران در توافقنامه یاد ش�ده خب�ر داده بود، جان کری وزی�ر امور خارجه 
آمریکا، در جمع خبرنگاران حاضر شد و با وقاحت ادعا کرد؛ »گروه 1+5 در 
توافقنامه ژنو، حق غنی س�ازی ایران را نپذیرفته و تایید نکرده اس�ت«! و با 
استناد به همان ماده 4 از معاهده NPT که کیهان پیشاپیش درباره تحریف 
و سوءاستفاده آمریکا و متحدانش از آن هشدار داده بود، گفت؛ »نه فقط در 
ماده 4 معاهده NPT، بلکه در هیچیک از چهار گوش�ه معاهده مزبور، هیچ 
اش�اره ای نشده است که حاکی از حق غنی سازی برای کشورهای عضو این 

پیمان و از جمله ایران باشد«!
مالحظه می کنید که پیش بینی و هش�دار کیهان تا چه اندازه دقیق و به 
موقع بوده است و اگر پادوهای- با جیره و مواجب آمریکا- در پوشش حمایت 
دروغین از دولت و با همکاری رسانه های بیرونی، علیه این هشدار به موقع 
جارو جنجال نمی کردند، هشدار مزبور می توانست توجه اعضای محترم تیم 
مذاکره کننده کشورمان را به این ترفند جلب کرده و با اصرار از حریف بخواهند 
که در متن توافقنامه بر تفسیر واقعی و غیرقابل تحریف ماده NPT 4 تأکید 
ش�ود تا راه هرگونه زبان درازی درباره متن توافقنامه مزبور بس�ته باشد. آیا 
اصحاب فتنه با حمله به کیهان که چرا چنین هشداری را داده است، بار دیگر 

و برای چندمین بار در خدمت آمریکا و اسرائیل و انگلیس نبوده اند؟!
البته آقای دکتر ظریف بالفاصله بعد از اظهارات پیمان شکنانه وزیرخارجه 
آمریکا، پاسخ منطقی و حقوقی محکمی به اظهارات وی داده و از جمله گفته 
بود؛ »تفسیر آمریکا از ماده 4 مورد قبول اغلب کشورها نیست. در این سند، 
برنامه غنی سازی به عنوان جزیی از هر راه حل به رسمیت شناخته شده است« 
و آق�ای روحانی، رئیس جمه�ور محترم نیز در کنفرانس خبری خود با اعالم 
اینکه »هر که هر تفسیری می خواهد داشته باشد ولی حق غنی سازی ایران 
در توافقنامه به رسمیت شناخته شده است« به اظهارات جان کری و سخنان 

مشابه اوباما، پاسخی منطقی و حقوقی داد.
3- کیهان در شماره روز دوشنبه خود - 92/9/4 - ضمن اختصاص یک تیتر 
جداگانه به تقدیر رهبر معظم انقالب از تالش و ایستادگی تیم هسته ای کشورمان 
در مقابل زیاده خواهی های حریف و انتشار اظهارنظرهای منطقی و حقوقی آقایان 
روحانی و ظریف  در پاس�خ به ادعای بی اس�اس جان کری و اوباما، تیتر اول خود 
را به اعتراض علیه اظهارات پیمان شکنانه جان کری اختصاص داد و با اشاره به 
نقض مفاد توافقنامه ژنو از سوی جان کری نوشت: »آمریکا قابل اعتماد نبود« و 
این که »توافقنامه ژنو یک س�اعت دوام آورد«. این تیتر و خبر کیهان بالفاصله 
با اعتراض ش�دید، مشترک و گسترده رس�انه های بیگانه و سایت های اجاره ای 
تحت مدیریت اصحاب فتنه قرار گرفت و در تفسیرها و تحلیل های خود بدون 
اش�اره به اعتراض کیهان علیه عهدشکنی آمریکا که با حمایت از تیم هسته ای 
کشورمان همراه بود، تیتر و خبر کیهان را علیه دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای 
قلمداد کردند! و س�وال این اس�ت که آیا جان کری، با صراحت، حق غنی سازی 
تاکید ش�ده در توافقنامه ژنو را انکار نکرده بود؟ و آیا این انکار به مفهوم نقض 
توافقنام�ه ژنو نبود؟! اگر چنی�ن بود - که بود -  جیغ بنفش اصحاب فتنه برای 
چه بود؟ و چرا بالفاصله احس�اس کرده بودند کیهان با اعتراض به آمریکا روی 

دم رضاخانی آنها پا گذاشته است؟! 
4- گفتنی است که باز هم در پی پیش بینی کیهان که با اطالع از هویت 
باج خواهانه و غیرقابل اعتماد آمریکا و متحدانش ابراز شده بود، دیروز ویلیام 
هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس نیز، در صفحه توئیتر خود نوشت، »این که 
ایرانی ها می گویند در متن توافقنامه ژنو به آنها حق غنی س�ازی داده ش�ده 

است حقیقت ندارد«!...
5- و باالخره گفتنی است که اصحاب فتنه ایستادگی کیهان بر مواضع 
اصولی و ضداستکباری خود را بارها و مخصوصا طی دو دهه اخیر آزموده اند 
و به خوبی می دانند که کیهان با هیاهو و جنجال و ناسزاگویی پادوهای مثلث 

آمریکا و اسرائیل و انگلیس، از مواضع خود دست نمی کشد.

چوپانُدم رضاخانی اصحاب فتنه !

حسین شریعتمداری

تسلیت به همکار
با نهایت تأسف مطلع شدیم همکارمان سرکار  خانم مریم جعفری در 
غم از دست دادن مادر گرامی اش سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان و 
پدر بزرگوارشان که از همکاران قدیمیمان بوده برای آن مرحومه رحمت 

واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

*بس��یجی ب��اش و بیع��ت ب��ا عل��ی کن
همیش��ه قص��د قرب��ت ب��ا ول��ی ک��ن

م��ا ا ب��اش  عش��قی  ر  س��ردا گ��ر  ا
ک��ن رهب��ری  راه  ف��رش  را  دل��ت 

هفته بسیج بر مردان بی ادعا مبارک باد
0916---9155

* س��خنان معطر رهبر معظم انقالب در جمع فرماندهان بس��یج یادآور ابهت و 
صالبت الهی امام خمینی )ره( بود و الحق روح تازه ای از نفس مس��یحایی خود بر 
کش��تگان راه حق بخش��ید و جان عالم را علیه استکبار جهانی و جهانخواران عالم 

قوت دیگری بخشید.
0913---9005
* دشمنان و بدخواهان نظام اسالمی بدانند ما از تمام سخنان رهبر عزیز و فرزانه 

انقالب مان دفاع کرده و تا جان در بدن داریم تابع ایشان خواهیم بود.
نصیری از مشهد مقدس
* درود خدا بر رهبر عزیزمان که جنایت های یزیدیان زمان و مستکبرین را در دنیا 
شجاعانه رسوا می کند تا زشتی بدکاری های آنها در دنیا به فراموشی سپرده نشود.
یک شهروند
* الحق و االنصاف باید قدردان تصمیم و نظرات رهبر فرزانه انقالب بود که هم تیم 
مذاکره کننده کشورمان را تعلیم دادند و هم آنان را به طور همه جانبه حمایت کردند 
و ه��م خط��وط مذاکرات آنان را تعیین فرمودند. از این طریق به تیم مذاکره کننده 
خاصه آقای ظریف خس��ته نباش��ید عرض می کنیم و امیدواریم در ادامه ماموریت 
خود همچنان منافع ملی و عزت نظام و حکمت و مصلحت را مدنظر قرار دهند که 

حمایت مردم و رهبر معظم انقالب قطعاً پشتیبانشان خواهد بود.
محمودی
* در مورد نتایج مذاکرات هسته ای ژنو3 پیرامون پرونده هسته ای ایران صحبت های 
تناقض گونه ای ش��نیده می شود. با این موضع گیری هایی که مقامات غربی خصوصاً 
رئی��س جمه��ور و وزیر خارجه آمریکا به زبان آورده اند نباید خوش��بین بود و فقط 

باید منتظر آینده باشیم.
فخرالساعه
* اگر بیانات اخیر رهبر عزیز انقالب به تمام زبان های زنده دنیا ترجمه نشود و در 

اختیار ملت ها قرار نگیرد واقعاً جفا شده است.
0935---1813
* عده ای از مزدوران بیگانه پرست تحت هدایت سازمان های جاسوسی غرب دنبال 
تضعی��ف خط والیت افتاده اند ولی نمی دانند آنچه ما را به عزت رس��انده پیروی از 
ولی امر مس��لمین بوده و ما هرگز رهبر عزیزمان را تنها نخواهیم گذاش��ت سخنان 
رهبر فرزانه مان چون تیری بر چشم و قلب طاغوت های زمان است و به همین علت 

صدای جیغ و فریادشان بلند شده است.
خراسانی
* رئیس جمهور آمریکای جهان خوار  آزادس��ازی بخشی از پولهای بلوکه شده ما 
در این کش��ور )س��ه هزار میلیارد تومان( را یک امتیاز به جمهوری اسالمی قلمداد 
می کند پولهایی که به ناحق توسط این مستکبر بلوکه شده است. این شبیه دزدی 
اس��ت که پس از س��ال ها بخشی از پول س��رقتی را به صاحبش پس دهد و انتظار 

پاداش داشته باشد!
علیمردانی
* مگر یارانه صدقه دولت به مردم  است که دولتی ها می گویند نداریم بدهیم. از 
گذش��ته دور یارانه بوده اما در گذشته یارانه غیرمستقیم پرداخت می شده در چند 
سال اخیر این مدیریت را به خود مردم سپرده اند یعنی پول خودشان را به خودشان 

داده اند که هرگونه خواستند هزینه کنند نه اینکه کاالی تحمیلی تحویل بگیرند.
0913---1667
*  فرزن��د چه��ارم بنده چند روز بعد به دنی��ا خواهد آمد در حالی که قانون برای 
زایمان فرزند چهارم فقط دو ماه مرخصی تعیین کرده است بنویسید با این قوانین 
دست و پاگیر و محدودکننده چگونه می توان جامعه را به رشد جمعیت تشویق کرد.
0913---0227
* افزایش جمعیت در کشور خوب است اما به شرط آنکه امر آمایش جمعیت در 
سطح سرزمین را خوب انجام بدهیم. نه مثل االن که جمعیت در بعضی از نواحی 

ایران تلنبار شده و در جای دیگر با کمبود و فقر جمعیت روبه رو هستیم.
0919---7902

* اگر بدون اینکه فکری برای افزایش نهاده های دامی شود بگوییم شیر نباید گران 
شود به معنی نادیده گرفتن منافع قشر عظیم دامدار به ویژه روستائیان خواهد بود 
که قسمت اعظم تولیدکنندگان شیر را شکل می دهند. به دامداری که کاه را تبدیل 
به شیر می کند می گویند برای هر کیلو شیر حدود هزار تومان خوراک دام بخرید 
ولی شیر را حق ندارید بیشتر از 1300 تومان بفروشید با این حال کارخانه دار حق 
دارد ش��یر تولیدی دامدار را 1300 تومان بخرد وماس��ت را هر کیلو 2500 تومان 
و در مقیاس بس��ته بندی کوچک بیش از پنج هزار تومان بفروش��د. قیمت شیر در 

جهان حداقل باید دو برابر خوراک مصرفی باشد. 
گل محمد نورانی از مهدیشهر

* مدتی اس��ت آموزش و پرورش برخالف تعهد خویش دس��تور داده هزینه بیمه 
طالیی از حقوق فرهنگیان کس��ر گردد. خطاب به مسئوالن بنویسید از طال بودن 

پشیمان گشته ایم، اجازه بدهند از بیمه طالیی انصراف بدهیم.
0914---3531

* شهرهای صنعتی که در مجاورت کالنشهرها واقع شده اند یکی از عوامل اصلی 
تش��دید آلودگی هوا محس��وب می ش��وند بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش 
آلودگی هوا باید حتی االمکان از دادن مجوز به کارخانه های جدید در این شهرک ها 

خودداری شود.
0938---6263
* یکی از راههای توس��عه کش��ور توسعه روستاهاست و یکی از پیش نیازهای این 
توسعه، گسترش صدا و سیما و نصب سیستم دیجیتالی برنامه های صدا و سیما در 

تمام نقاط کشور به ویژه روستاها و مناطق دورافتاده است.
0917---2068

* بسیاری از فرهنگیان از سال 91 مطالبات دارند. سال 92 رو به پایان است با این 
حال برای پرداخت این مطالبات اقدامی صورت نگرفته است چرا؟

0919---2306
* افزایش چش��مگیر بودج��ه 93 آموزش و پرورش بهترین فرصت اس��ت تا این 
بودجه در راه تامین امور صددرصد واجب مانند کمبود وسایل کالس ها و آموزش  و 
همچنین نهادینه و تقویت امور پرورش با استفاده از آموزه های اسالمی صرف شود.
0938---6263
* برای فروش ملک تجاری خود اقدام نموده ام اخیراً مراکز ثبت اعالم داش��ته اند 
س��ندهای منگوله دار 6 برگی باید به یک برگ همانند س��ند خودروها تبدیل شود 
و این کار متأس��فانه 3 ماه طول می کشد چرا مسئولین امر برای چنین پروژه هایی 
پیش بینی ه��ا و ام��ور اجرای��ی و مقدماتی را فراهم نمی کنند که س��ه ماه مردم را 
سرگردان ننمایند، چرا باید در این هوای آلوده افراد مسن دائم در رفت و آمد مراکز 
ثبت س��رگردان باش��ند؟! با عنایت به پیشرفت تکنولوژی و... برای تعویض حداکثر 

24 تا 48 ساعت الزم است.
نظری
* چرا شهرداری ها مرمت و بازسازی معابر و خیابان ها و پیاده روها را به فصل پاییز و 
زمستان محول می کنند که هم باعث آزار و اذیت مردم و هم کارگران و هم بی کیفیتی 

کار می شود شایسته است این قبیل امور را در بهار و تابستان به انجام برسانند.
سیدحسین نعیمی از خیابان شهدای مالرد
* موتورسیکلت های پارک شده از جلوی مسجد امام خمینی)ره( به سمت چهارراه 
سیروس مانع تردد افراد پیاده رو شده و عبور و مرور وسایل نقلیه را نیز کند نموده 
است از مسئولین امر رفع سد معبر و نیروی انتظامی درخواست می شود وارد عمل 
ش��وند و مش��کل یاد شده را مرتفع نمایند تا ش��اهد حوادثی همچون آتش سوزی 

پامنار و... نباشیم.
کربالیی
* مرکز مخابرات آیت اهلل کاشانی در تهران خطوط تلفن مشترکین را که پول تلفن 
آنها به مبلغ 50 هزارتومان برسد قطع می کند. درحالی که هزینه بهره برداری بنده از 
شبکه اینترنت در هر دوره 50 هزار تومان می شود. برای رفع این مشکل پیشنهاد 
داده ایم که پول اس��تفاده از اینترنت را جدا بپردازیم ولی متأس��فانه س��نگ اندازی 

می کنند. فقط قطع کردن خط تلفن را یاد گرفته اند.
جعفری
* خدمات پایانه خاوران بس��یارکاهش یافته اس��ت. از شهردار محترم منطقه 15 

درخواست توجه بیشتر همچون گذشته را دارم.
0912---5941

یک مقام آگاه در وزارت خارجه اعالم کرد

هیچ مذاکره محرمانه ای
 بین ایران و آمریکا صورت نگرفته است

یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه گزارش های اخیر منتشره 
در برخی رسانه های آمریکایی از جمله خبرگزاری آسوشیتدپرس 

مبنی بر مذاکره مخفیانه ایران و آمریکا را تکذیب کرد.
این مقام آگاه تاکید کرده است: همانگونه که چندی پیش آقای ظریف 
وزیر امور خارجه نیز تاکید کردند، هیچ گفت وگویی بین ایران و آمریکا به 
غیر از مسائل هسته ای و در چارچوب مذاکرات جمهوری اسالمی ایران با 

گروه 1+5 صورت نگرفته است.
به گزارش فارس، این مقام آگاه در وزارت امور خارجه با تامل برانگیز 
خواندن این گونه پردازش های رس��انه ای و ابهام آفرینی نسبت به رویکرد 
ش��فاف و صریح در رویکرد تعاملی ایران در موضوع هسته ای خاطرنشان 
کرد: الزم است رسانه ها آثار ناشی از پردازش های خبری نادرست و مبهم 
که فضای ایجابی منبعث از مذاکرات ژنو و توافق حاصله فیمابین را تحت 

تاثیر قرار می دهد، توجه داشته باشند.

جان  کری که بعد از امضای 
توافق بین ای�ران و گروه 5+1 
ب�ا نق�ض آن حق غنی س�ازی 
کش�ورمان را انکار ک�رده بود 
بار دیگر اعالم کرد که مذاکرات 
ق�دم اول برای برچیدن برنامه 
هس�ته ای ای�ران اس�ت و ن�ه 
حصول اطمین�ان از صلح آمیز 

بودن آن!
وزیر خارج��ه آمریکا در جمع 
خبرن��گاران در لندن س��عی کرد 
رژیم صهیونیس��تی  نگرانی ه��ای 
درباره این توافق هسته ای را کاهش 
دهد و گفت که آمریکا »صد درصد 

پشت اسرائیل خواهد ایستاد.«
وزیر امور خارجه آمریکا با تکرار 
اتهامات غرب مبنی بر نظامی بودن 
برنامه هس��ته ای ایران مدعی شد: 
اس��رائیل و آمریکا یک هدف را در 
اینجا دنبال می کنند. اختالفی در 
بین ما در زمینه آنچه می خواهیم 
در این مرحله به دست آوریم وجود 
ندارد. ما هر دو خواستار اطمینان 
از این هس��تیم که ای��ران نخواهد 
توانس��ت به یک س��الح هسته ای 

دست یابد.
وی اف��زود: تواف��ق ی��ک گام 
آغازین اس��ت. ای��ن توافق ما را به 
مذاکره هدای��ت می کند. بنابراین 
در حالی که ما برای برچیدن برنامه 
هسته ای ایران مذاکره می کنیم و در 
شرایطی که ما برای موقعیت های 
س��خت تر مذاکره می کنی��م، آنها 
)ایران( نمی توانند برنامه هسته ای 
خود و توان تهدید علیه اسرائیل را 

به جلو ببرند.
»کری« بدون توجه به صلح آمیز 
بودن برنامه هسته ای ایران بار دیگر 
مدعی شد که اگر این توافق را انجام 
نداده بودیم ایران به ساخت بمب 

نزدیکتر می شد.
کری عالوه بر آن در گفت وگو 
با شبکه خبری سی.ان.ان گفت که 
مس��ئله اصلی در توافق هسته ای 
ب��ا ای��ران اعتم��اد نیس��ت، بلکه 
راس��تی آزمایی این است که ایران 
آنچه را که چش��م انداز دسترسی 
به تسلیحات هسته ای خواند کنار 

می گذارد.
کری در پاسخ به سؤالی درباره 
اظهارات متناقض مقامات آمریکایی 

و مقامات ایرانی درباره غنی سازی 
ایران و اینکه آیا آمریکا حق ایران 
را به رسمیت می شناسد، گفت نه 
حقی برای غنی سازی وجود ندارد. 
ما حق غنی س��ازی را به رسمیت 
نمی شناسیم. این کاماًل در معاهده 
ان.پی.تی مشخص است. مشخص 
اس��ت که حقی برای غنی س��ازی 
وجود ندارد. ول��ی طبق مفاد این 
توافقنام��ه مذاکره درباره اینکه آیا 
آنه��ا می توانند یک برنامه بس��یار 
محدود و کاماًل قابل راستی آزمایی 
داش��ته باشند که شامل تحقیقات 
پزش��کی و برخ��ی مس��ائل دیگر 
اس��ت، صورت خواهد گرفت. ولی 
ح��ق مس��لمی برای غنی س��ازی 
وجود ندارد. در تمام قس��مت های 
این توافقنامه آمده اس��ت که آنها 
ای��ن کار را تنها با توافق دو جانبه 
می توانند انج��ام دهند و تا زمانی 
ک��ه همه چی��ز مورد تواف��ق قرار 
بگیرد، توافقی درباره چیزی حاصل 
نمی ش��ود. بنابرای��ن توافقی برای 
اینک��ه آنها می توانند غنی س��ازی 
کنند وج��ود ندارد. آنه��ا  توانایی 
مذاکره درباره این مسئله را دارند، 
ولی مانند برخی کشورها تنها زمانی 
می توانن��د به توانایی غنی س��ازی 
دس��ت یابند که همه شروط الزم 
برای اثبات صلح آمیز بودن برنامه 

هسته ای شان را اجرا کنند.
وی مدع��ی ش��د: آنه��ا طبق 
ان.پی.تی حق داش��تن یک برنامه 
هس��ته ای صلح آمیز را دارند. این 
یک حق تعریف شده در چارچوب 
ان.پی.تی اس��ت. ول��ی یک برنامه 
هسته ای صلح آمیز به مفهوم حق 

غنی سازی نیست.
اظهارات کری در حالی مطرح 
می ش��ود که محمدج��واد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشورمان پس از 
توافق ایران و 1+5 درباره اظهارات 
جان کری، وزیر خارجه آمریکا در 
کنفران��س خبری اش پس از پایان 
مذاکرات گفت: کاری به اظهارنظر 
آمریکایی ه��ا  ن��دارم.  کش��ورها 
مدعی اند برنامه های غنی سازی را 
به رس��میت می شناسند نه حقی 
به عنوان غنی س��ازی. ام��ا برای ما 
این ح��ق غیرقابل انتزاع اس��ت و 
تفس��یر آمریکا م��ورد قبول اغلب 

کشورها نیست. در این سند برنامه 
غنی س��ازی به عنوان جزیی از هر 
راه حل به رس��میت شناخته شده 

است.
تعهد اوباما به اسرائیل

همزمان جان ک��ری در لندن 
ک��ه اعالم کرد آمری��کا صددرصد 
پش��ت اس��رائیل خواهد ایس��تاد، 
ب��اراک اوباما نیز در واش��نگتن در 
تماس تلفنی ب��ا نتانیاهو بر تعهد 
خود در قبال تل آویو تاکید کرد و 
خواستار مشورت هرچه سریعتر با 
رژیم صهیونیستی درباره مذاکرات 

با ایران شد.
کاخ س��فید روز یکشنبه اعالم 
کرد که »باراک اوباما« بعد از توافق 
ای��ران و 1+5 )آمری��کا، انگلیس، 
فرانس��ه، روس��یه و چی��ن بعالوه 
آلم��ان( در »ژن��و« ب��ا »بنیامین 
نتانیاهو« تماس تلفنی برقرار کرد 
و متعهد شد تا درخصوص یک راه 
حل جامع با یکدیگر همکاری کنند.
بر اس��اس این گ��زارش، اوباما 
در ای��ن تماس تلفنی تصریح کرد 
که خواستار آن است که آمریکا و 
اسرائیل هرچه سریع تر مشورت ها 
درب��اره تالش ب��رای مذاکره روی 
ی��ک راه حل جام��ع را آغاز کنند 
و بر تعه��د محکم آمریکا در قبال 

اسرائیل تاکید کرد.
با  اوباما  تلفن��ی  گفت وگ��وی 
نتانیاهو درست ساعاتی بعد از آن 
صورت گرفت که نتانیاهو، جامعه 
بین الملل را به دلیل توافق هسته ای 
با ایران محک��وم کرد و آن را یک 

»اشتباه تاریخی« دانست.
از سوی دیگر سنای آمریکا در 
یک عملیات روانی خواس��تار این 
شد که اوباما و جان کری پاسخگوی 

توافقنامه ایران و 1+5 باشند.
ب��اب کورک��ر، عض��و ارش��د 
کمیس��یون امور خارجی مجلس 
سنا اعالم کرد که نمایندگان کنگره 
اجازه نخواهند داد که این توافقنامه 
موقت به توافقی نهایی تبدیل شود 
و ایران دستاوردهای کنونی خود را 

برای همیشه تثبیت کند.
س��ناتور باب کورکر، نماینده 
جمهوری خواه ایالت تنسی، عضو 
ارش��د کمیس��یون امور خارجی 
مجل��س نماین��دگان گف��ت که 

ادامه نقض توافقنامه ژنو از سوی آمریکا  

جان کری: هدف از مذاکرات
 برچیدن برنامه هسته ای ایران است !

کنگره باید دولت اوباما را در قبال 
توافقنامه موقت با ایران »پاسخگو 
ن��گاه دارد« تا مطمئن ش��ود که 
این توافقنامه، ب��ه توافقی نهایی 
تبدی��ل نمی ش��ود. وی همچنین 
در م��ورد تواف��ق موقتی که ادامه 
غنی س��ازی را برای ایران تضمین 
کرده است، آن هم برای کشوری 
که شش قطعنامه شورای امنیت 
س��ازمان ملل را زیر پا گذاش��ته، 

نگران کننده خواند.
اد رویس، رئیس کمیسیون امور 
خارجی مجلس نمایندگان آمریکا 
نیز توافقنامه گروه 1+5 با ایران را 
اقدامی غیرقابل قبول ارزیابی کرد 
که فقط باعث خلع س��الح شدن 
آمریکا می شود که تاثیری بر رفتار 

ایران نمی گذارد.

وزیر امور خارجه انگلیس روز 
یکشنبه در یادداشتی در صفحه 
توئیتر خود، طرح شدن موضوع 
غنی سازی در بیانیه ژنو را رد کرد 
و این توافق هس�ته ای را به نفع 

همه کشورهای جهان دانست.
ویلیام هیگ در این مطلب نوشت: 
توافق به دست آمده در مذاکرات ژنو، 
به نفع سراسر جهان، از جمله منطقه 

خاورمیانه و مردم ایران خواهد بود.
این توافق به خوبی نشان می دهد 
ک��ه می ت��وان ب��ا ای��ران کار کرد و 

وزیر امور خارجه انگلیس:
توافقنامه ژنو به ایران حق غنی سازی نمی دهد

مش��کالت را از طری��ق دیپلماتیک 
حل و فصل کرد. ایران در این قرارداد 
تعهدات زیادی را به جامعه بین الملل 

داد که امیدوارم به آنها عمل کند.
در حساب کاربری توئیتر ویلیام 
هیگ آمده است: این توافق ایران را 
از دستیابی به س��الح اتمی محروم 
می کن��د و البت��ه ایران ح��ق دارد 
فن آوری صلح آمیز هس��ته ای داشته 

باشد.
وزی��ر ام��ور خارج��ه انگلی��س 
ضم��ن ابراز خرس��ندی از توافق به 

دست آمده، گفت: این نخستین بار 
اس��ت که ایران با سایر کشورها و با 
جامعه بین الملل توافق نامه ای درباره 
برنامه های هسته ای اش امضا می کند. 
این توافق نخس��تین گام شجاعانه و 
مهم ایران در راس��تای اعتمادسازی 
ب��ود. برنامه های هس��ته ای ایران در 
شش ماه آینده هیچ پیشرفتی نخواهد 
داش��ت و بخشی از آن معلق خواهد 
شد. وی خاطرنشان کرد: این موضوع 
که توافق ژنو بخواهد همه مشکالت را 
یک شبه حل و فصل کند، امکان پذیر 
نیست و اینکه ایرانی ها می گویند در 
متن توافق نامه به آنها حق غنی سازی 

داده شده است، حقیقت ندارد.
به گ��زارش ایرنا، وزی��ر خارجه 
انگلیس در توئیتر خود تصریح کرده 
اس��ت که ای��ران ح��ق دارد فناوری 

صلح آمیز هسته ای داشته باشد.
هیگ گفت: در حال حاضر آنچه 
اهمی��ت دارد، این اس��ت ک��ه مفاد 
توافق  نامه با حسن نیت انجام شود و 
ایران باید اعتماد قدرت های جهانی 

را جلب کند.
هی��گ ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب 
ک��ه ایرانی ه��ا در مذاکرات بس��یار 
»سرس��خت« بودند، اما در رسیدن 
به توافقی جامع بس��یار حس��ن نیت 
داشتند، گفت: برای رسیدن به توافقی 

جامع راهی دشوار در پیش است.

مقام صهیونیست: توافق ژنو
برای اسرائیل بد نیست

رئی��س دولت کش��ور 317 میلیون نف��ری به رئیس رژیم نامش��روع 
صهیونیستی که از سوی البی چند هزار نفری در آمریکا حمایت می شود، 

درباره مذاکرات ژنو گزارش داد!
جاش ارنست س��خنگوی کاخ س��فید به خبرنگاران گفت: »پرزیدنت 
اوباما به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفن زد تا درباره مرحله اول 
توافق 1+5 با ایران بر س��ر برنامه هسته ای این کشور گفتگو کند. دو رهبر 
بر هدف مشترکشان که ممانعت از دستیابی ایران به سالح هسته ای است 

تاکید کردند.«
ارنست گفت کاخ سفید بدبینی تل آویو نسبت به مقاصد ایران را درک 
می کند و قصد دارد فوراً با اسرائیل مشورت کند تا راه حل جامع و درازمدتی 
برای اهداف هس��ته ای ایران دس��ت پیدا کند. پرزیدنت اوباما دوباره تاکید 
کرده اس��ت آمریکا و اسرائیل به هدف مشترکشان متعهد هستند و توافق 
به عمل آمده محدود و موقتی است و تا وقتی پابرجا خواهد بود که ایران 

به تعهداتش عمل کند.
همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با سی ان ان گفت؛ 
موافقتنامه با ایران، اس��رائیل را ظرف شش ماه آینده و بیش از گذشته در 

امان نگه می دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز »جان کری« گفت: اس��رائیل با آنچه در 
ایران جریان داش��ته است، تهدید می ش��ود اما از امروز تا شش ماه آینده، 
اس��رائیل بیش از گذش��ته در امان است. وی اضافه کرد: در حال حاضر ما 

شناختی از برنامه این کشور داریم که در گذشته نداشتیم.
کری اظهار داش��ت: به اعتقاد من، اسرائیل در واقع بیش از گذشته در 
امان است، مشروط بر این که مطمئن شویم تحریم ها طوری لغو نمی شود 

که از میزان فشار بر ایران بکاهد.
وی افزود: تحریم ها به میزان بسیار کمی کاهش می یابد و طرح اصلی 

آن به قوت خود باقی است.
در همین حال »افرایم اسکوالی«، از مقامات پیشین کمیسیون انرژی 
اتمی اسرائیل به آسوشیتدپرس گفت: توافق ژنو به هیچ وجه برای اسرائیل 
بد نیس��ت، زیرا فعالیت های غنی سازی ایران را متوقف و ساخت و ساز در 
رآکتور آب سنگین اراک را ُکند می کند. اما توانایی ایران برای ساخت مواد 
انفجاری هسته ای همچنان باقی است و شاید در کمتر از چهار تا شش ماه 
بتواند س��الح هسته ای بسازد؛ اگر در این مورد تصمیم بگیرد. بخش خوب 
توافق این است که فعالیت های غنی سازی در سطح فعلی متوقف می شود 

و خبر بد نیز این است که بخشی از غنی سازی ادامه می یابد.
همچنین افرایم هالوی رئیس اسبق سرویس جاسوسی موساد به رادیو 
اس��رائیل گفته است: نگرانی  ای از بابت توافق هسته ای غرب با ایران وجود 

ندارد.
وی گفت: این برداشت که ایران دستگاه های سانتریفیوژ خود را برخواهد 
چید، نوعی ساده اندیش��ی اس��ت. نباید فراموش کرد ک��ه از اکنون به بعد 
فعالیت های هس��ته ای ایران به صورت روزانه تحت نظارت بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای خواهد داشت و در صورتی که این کشور تالش 
کند برخی مسائل هسته ای را پنهان کند و پس از مدتی آشکار شود ارزش 

و اعتبار این توافقنامه به طور کلی از میان خواهد رفت.
کاسه ای زیر نیم کاسه

 بیانیه است؟!
قبل از انتش��ار متن توافق 1+5 و ایران در مورد مسائل هسته ای، کاخ 

سفید متنی منتشر کرد که در آن توافق مذکور را توضیح داده بود.
 )Fact sheet( به گزارش »الف« در این متن که با عنوان برگه اطالعات
منتشر شده، آمده بود که ایران و گروه 1+5 به مجموعه ای از درک های اولیه 
رسیدند که پیشرفت برنامه هسته ای ایران را متوقف می کند و آن را از نظر 
جنبه های کلیدی عقب می راند. در نگاه اولیه و با توجه به متن جانبدارانه 
متن، به نظر می رس��د که متن منتشر ش��ده کاخ سفید صرفا تفسیری بر 
توافقی که در ژنو انجام ش��ده، یا مثال خالصه س��ازی و ش��فاف کردن متن 
منتش��ر شده برای افکار عمومی اس��ت. اما نگاهی دقیق تر به متن منتشر 
ش��ده کاخ سفید نشان می دهد که این متن، »کمی بیشتر از یک تفسیر« 
اس��ت و نشان دهنده جزئیاتی است که در قالب تفسیر نمی گنجد. مثال در 
متن کاخ سفید آمده است» گروه 1+5 متعهد شده است که 400 میلیون 
دالر به صورت کمک های تحصیلی دولتی از صندوق های ایرانی محدودی 
مستقیما به موسسات آموزشی شناخته شده در کشورهای ثالث انتقال یابد 

تا هزینه های تحصیلی دانشجویان ایرانی تسویه شود.«
الف می افزاید: این را مقایس��ه کنید با بخش متناظر در بیانیه رسمی؛ 
»پرداخت مس��تقیم شهریه به دانشگاه ها و دانش��کده ها برای دانشجویان 
ایرانی ش��اغل به تحصیل در خارج از کش��ور تا مبلغ توافق شده برای یک 

دوره شش  ماهه.«

به عبارت دیگر، در حالیکه متن رس��می بیانیه صرفا بر رقم»رقم توافق 
ش��ده« تصریح می کند اما متن کاخ سفید مشخصا این رقم را 400 میلیون 

دالر اعالم می کند.
متن کاخ سفید همچنین نشان دهنده اعداد و ارقام دیگری است. مثال: »در 
مدتی که ایران به تعهداتش عمل می کند، 4/2 میلیارد دالر از فروش های نفت 
اجازه پیدا می کند به صورت اقس��اط به ایران انتقال یابد.« از این گونه اعداد 
و ارقام، چه در زمینه مشوق های اقتصادی و چه در زمینه جزئیات تکنیکی 
موارد متعدد دیگری نیز در متن کاخ سفید وجود دارد که برخی از آنها البته 
مشخصا از جنس تفسیر است، اما بعضی دیگر نیز در قالب تفسیر نمی گنجد 
و اش��اره به یک توافق دارد. برای مثال مش��خص است که اعدادی از جنس 
400 میلیون دالر نمی تواند صرفا یک »تفس��یر« ساده باشد و در واقع اشاره 
به آن چیزی است که در متن رسمی، تحت عنوان »آنچه توافق شده« آمده 
است. به نظر می رسد متن رسمی منتشر شده خالصه شده یک متن توافق 

کامل تر با حذف جزئیات است.
در ادامه این نوش��ته آمده اس��ت: انتظار می رود اگر بقیه بندهای توافق 
نیز همانند این موارد اش��اره به »آنچه توافق شده است« دارد، دولت محترم 
جزئیات آن توافق دیگر را اعالم و برای ارزیابی دقیق تر سیاس��ی و اقتصادی 
کارشناس��ان از ابعاد توافقات انجام شده منتشر کند. »الف« معتقد است در 
نقطه تناقض میان گفتار نمایندگان کشورمان و طرف غربی - مانند آنچه در 
مورد اختالف نظر آقای ظریف و جان کری در موضوع درج حق غنی سازی در 
سند ژنو رخ داد - بدون هر گونه شک و شبهه ای باید به نمایندگان دیپلماتیک 
کشورمان اعتماد و اتکاء کرد، اما شفاف سازی و توجیه افکار عمومی به رفع 
سوءتفاهم ها و ش��بهات ایجاد شده از سوی رسانه های غربی و صهیونیستی 
کمک می کند. رسانه ها در این عرصه نباید تنها بمانند و یا در مواجهه با اسناد 
و مطالب جدید طرف غربی »رودست« بخورند. انتظار همراهی از رسانه ها جز 

با شفافیت ممکن نیست.
نیویورک تایمز: آمریکا ابرقدرتی خسته

 و آسیب دیده است
»فقط اوباما در پیش��رفت هس��ته ای ایران مقصر نیست، مقصر اصلی 3 

رئیس جمهور قبلی آمریکا هم هستند.«
آری ش��اویت همکار نشریه صهیونیس��تی هاآرتص با انتشار تحلیلی در 
نیویورک تایمز خاطرنشان کرد: امضای توافق در ژنو ممکن است به پیروزی 
ایران و شکست آمریکا تعبیر شود و به این ترتیب ایرانیان قادر شوند برنامه 
هس��ته ای خود را به منظور غنی س��ازی حفظ کنند و در عین حال آمریکا و 
متحدانش از شدت تحریم های اقتصادی علیه ایران بکاهند. اما در این مورد 
فق��ط اوباما را مقصر تلق��ی نکنید. در واقع این شکس��ت آمریکا به اقدامات 
رؤسای جمهور قبلی مرتبط است. آن چه که 3 رئیس جمهور آمریکا، 4 نفر 
از نخس��ت وزیران اس��رائیل و 12 نفر از رهبران اروپا قول دادند که هیچ گاه 

اتفاق نمی افتد. در واقع با این رویکرد مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: آن چه قرار نبود، اکنون محقق ش��ده و بمب ایران تقریبٌا 
در همین نزدیکی اس��ت.[!؟] اما س��ؤال این جاست که چرا غرب نتوانست با 
تجهیز منابع سیاسی، اقتصادی و نظامی خود در زمان مناسب تهران را مجبور 
به کنار گذاش��تن بلندپروازی هسته ای خود بکند؟ پاسخ ها را می توان مانند 
هجی اش��تباه یک کلمه توصیف کرد. بعد از واقعه یازدهم س��پتامبر، آمریکا 
مصمم به مقابله به مثل و نابودی مخفی گاه های تروریس��ت ها و نشان دادن 
ق��درت امپراتوری خ��ود بود. این جرج دبلیو بوش بود که تصمیم گرفت این 
اقدامات را در افغانس��تان و عراق عملی کند. افغانس��تان بعضاً یک اشتباه اما 
م��وردی قاب��ل درک بود به این دلیل که القاعده با تأمین حمایت طالبان در 
افغانستان و مناطق تحت کنترل طالبان برخوردار شده بود. اما اشغال عراق 
کاماًل اشتباه بود زیرا هیچ گونه ارتباطی بین صدام حسین و 19 تروریستی 
که در ماه سپتامبر 2001 به نیویورک و واشنگتن حمله کردند وجود نداشت.

نیویورک تایمز خاطرنش��ان کرد: اگر آقای بوش قدرت رهبری و اعمال 
قدرت این کشور را با اقدامات اساسی دیپلماتیک علیه ایران در عوض حمله 
نظام��ی به عراق در ده س��ال قبل به نمایش گذاش��ته ب��ود، امروز موقعیت 
بین المللی آمریکا بسیار قدرتمند بود. تصمیم هیأت اجرایی بوش برای دنبال 
کردن عراق به جای ایران یک اش��تباه مهلک بود و اکنون عواقب بلند مدت 
آن به تازگی آش��کار می شود، از جمله شکست فاجعه بار آمریکا در مبارزه با 
جلوگیری از یک ایران هسته ای در تمایل واشنگتن به امضای یک توافق کاماًل 

اشتباه انعکاس یافته است.
این روزنامه می افزاید: مسئولیت آقای بوش در این فاجعه اکنون دو جنبه 

اساسی را نمایان می کند؛ او از هدف قرار دادن ایران در یک دهه قبل شکست 
خورد و ش��رایطی را به وجود آورد که امروز هدف قرار دادن ایران را بسیار 
دش��وار کرده اس��ت. هیأت اجرایی بوش یک هجمه سیاسی و اقتصادی را 
در زمانی که ایران ضعیف بود بوجود نیاورد و آقای بوش آمریکا را به دلیل 

تحلیل قدرت اقتصادی و نظامی آن در یک جنگ بیهوده تضعیف کرد.
شاویت معتقد است: آقای بوش ملتی را تحویل آقای اوباما داد که عمده 
ت��وان خود را از دس��ت داده بود و در زمانی ک��ه با یک تهدید واقعی برای 
صلح مواجه شد، توان آمریکا به تحلیل رفته بود. این توان در خشونت های 
خیابان های بصره و بغداد محو شده بود. البته قطعا آقای اوباما هم اشتباهاتی 
را مرتکب ش��ده است. او پس از شروع کار، فرصت را با اتخاذ یک سیاست 
بیه��وده درگیر کردن ایران و اعمال تحریم های ناکارآمد از دس��ت داد، او 
هش��دارهای انگلیس، فرانسه، اس��رائیل، مصر و س��عودی ها در مورد این 
سیاست های اشتباه را نادیده گرفت و به جنبش عظیم آزادی خواهی ایرانیان 
در ژوئن سال 2009 پشت کرد. اما وقتی که باالخره اقدامات دیپلماتیک و 
تحریم های تنبیهی جدی را در س��ال 2011 و 2012 اتخاذ کرد، اقداماتی 

کوچک و دیرهنگام بود.
نیویورک تایمز در پایان می نویسد: در عین حال، بایستی به این موضوع 
توجه کرد که آقای اوباما این اقدامات خود را در ویرانه های فاجعه اقدامات 
راهبردی که او به ارث برده بود، انجام می داد. پس از عراق، آمریکا تبدیل به 
یک ملت دچار آسیب های روانی شد که حوزه  توجه آن برای مشکالت موجود 
در خاورمیانه محدود شده بود. این امپراتوری حاال دیگر خسته بود و شوق و 
عقالنیت خود را برای مواجهه با دشوارترین منطقه جهان و خطرناک ترین 
قدرت های شرور جهان از دست داده بود. مذاکرات ژنو یک توهم است. به 
همین ترتیب حسن روحانی که به عنوان رئیس جمهور میانه رو ایران تلقی 
می شود نیز یک توهم است و این موضوع در مورد مهار رهبر ایران نیز به 
همین ترتیب اس��ت. تمام گزینه های موجود روی میز حاال ترسناک شده 
زیرا آمریکا فرصت اعمال دیپلماس��ی جدی را از دست داده است. به جای 
حصول یک توافق موقت، غرب بایستی به توقف چرخش تمام سانتریفیوژها 

تا حصول یک توافق نهایی پافشاری کند.
دیگر خیلی دیر شده

برنامه هسته ای ایران را نمی شود متوقف کرد
یک روزنامه آمریکایی تاکید کرد دیگر برای توقف برنامه هسته ای ایران 
دیر شده و نابودی آن ممکن نیست اما از دید اوباما همین قدر که ایران حاضر 
به محدود کردن برنامه هسته ای خود شده، پیروزی مهمی به حساب می آید.

روزنامه نیویورک تایمز می نویسد: توافق موقت هسته ای با ایران، که ظرف 
10 س��ال گذشته برای اولین بار مانع از پیشرفت ایران در مسیر هسته ای 
می ش��ود، در واقع بخش اعظم پیشرفت هایی که ایران در عرض پنج سال 
گذشته در برنامه هسته ای اش بدست آورده را دست نخورده حفظ می کند.

دیوید س��انجر می نویسد: در آغاز ریاست جمهوری اوباما، ایران فقط 2 
هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص پایین داشت که به سختی قابل 
تبدیل شدن به سوخت بمب بود. اما طبق برآورد آژانس بین المللی انرژی 
اتمی ایران امروز حدود 9 هزار کیلوگرم اورانیوم غنی ش��ده دارد. در س��ال 
2009 فقط تعداد اندکی س��انتریفیوژ در حال چرخیدن بود اما امروز این 
تعداد به 18 هزار دستگاه رسیده است که در میان آنها مدل های جدیدی 
هم وجود دارند که بسیار موثرترند و می توانند اورانیوم را با شتاب بیشتری 
در سطح سوخت بمب غنی سازی کنند. یک رآکتور آب سنگین هم در حومه 
شهر »اراک« وجود دارد که سال آینده عملیاتی خواهد شد. نیویورک تایمز 
از قول ولی نصر از مشاوران ارشد دولت اوباما تصریح کرد: برنامه هسته ای 
غرور ملی ایرانیان است و جمع کردن بخش های اصلی این برنامه برای آنها 

غیرقابل پذیرش و تصور است.
نیوی��ورک تایمز افزود: در مورد ایران هم هیچ کس باور نمی کند ایران 
همه چیز برنامه هسته ای اش را تعطیل کند. بلکه دعوا بر سر این است که 
مقداری که باید تعطیل ش��ود چه میزان است. نکته مهم که رهبران ایران 
هم سخت مصمم به تحقق آنند، دانش و توانمندی هسته ای است که تاثیر 
بسزایی در ادراک و شعور جهان نسبت به ایران خواهد گذارد. از دیدگاه اوباما، 
همین مسئله که با ایران برای متوقف ساختن برنامه هسته ای اش به توافق 
رسیده، خود یک پیروزی بزرگ به شمار می رود، این توافق برنامه هسته ای 
ایران را به نقطه ای می رساند که در آغاز دوران ریاست جمهوری اوباما بود.
این روزنامه در پایان نوشت: اوباما می داند که نمی تواند این برنامه را با 
بمب یا با معامله ویران کند چرا که ایران دانش س��اخت بمب اتم را بومی 

کرده است. دیگر خیلی دیر شده است.
در همین حال وبسایت شبکه سی ان ان در گزارشی نوشت: میزان حمایت 
مردم آمریکا از اوباما به 41 درصد یعنی پایین ترین سطح طی دوران ریاست 
جمهوری اش رسیده است بنابراین هیچ زمانی برای انعقاد توافق تاریخی شش 
کشور با جمهوری اسالمی ایران بر سر مسئله هسته ای ایران نمی توانست 

بهتر از برهه زمانی کنونی باشد.

گف��ت: بع��د از »جان کری« وزی��ر امور خارج��ه آمریکا که حق 
غنی س��ازی ایران در توافقنامه ژنو را انکار کرده بود، »ویلیام هیگ« 
وزیر امور خارجه انگلیس هم در صفحه توئیتر خود نوشته است »در 

توافقنامه ژنو حق غنی سازی به ایران داده نشده است«!
گفتم: جان کری در اظهارات دیگری گفته است؛ »هدف از 

مذاکرات، برچیدن برنامه هسته ای ایران است«!
گفت: »فابیوس«، وزیرخارجه فرانس��ه هم گفته است، »برای لغو 
تحریم هایی که در توافقنامه ژنو آمده است باید با اعضای اتحادیه اروپا 
ی��ک پیش نویس تهیه کنیم و این پیش نویس باید به امضای هر 28 

عضو اتحادیه اروپا برسد«!
گفتم: حاال دیدی که آمریکا  و متحدانش قابل اعتماد نیستند و 
هنوز امضای آنها پای توافقنامه ژنو خشک نشده، دبه درآورده اند!

گفت: چه عرض کنم؟! مثل این که در بدن دولتمردان آمریکایی 
و متحدانشان یک روده راست هم وجود ندارد. 

گفتم: از چوپان دروغگو پرسیدند اسمت چیه؟ گفت دهقان 
فداکار!


