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قبل از ورود به موضوع اصلی یادداشت پیش روی اشاره به این نکته ضروری 
اس�ت ک�ه توده های عظیم م�ردم و تقریبا همه جریانات سیاس�ی صرفنظر از 
سلیقه های متفاوتی که دارند، در ضرورت برخورداری ایران اسالمی از فناوری 
صلح آمیز هس�ته ای و دس�تاوردهای پیرامونی آن اتفاق نظر دارند و پیروزی و 
موفقیت تیم مذاکره کننده کش�ورمان - چه تیم های قبلی و چه تیم کنونی - 
را در آوردگاه چال�ش هس�ته ای آرزو می کنن�د و البت�ه در ای�ن میان اصحاب 
- اندک و کم شمار - فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 حساب جداگانه ای دارند... و اما؛
1- توافقنام�ه ژن�و در فاصله کوتاه�ی بعد از امضای آن از س�وی طرفین 
مذاکره کننده با برداشت ها و اظهارنظرهای »متفاوت« در داخل کشور و »متضاد« 
از جانب حریف بیرونی روبرو ش�د. تا آنج�ا که امروزه درباره توازن میان آنچه 
داده ای�م و آنچ�ه گرفته ایم، ابهام�ات و تردیدهای جدی پدید آمده اس�ت. به 
عنوان مثال، یکی از خطوط  قرمز اصلی ما که طی 10 سال گذشته بر آن اصرار 
ورزیده ایم، به رس�میت ش�مردن حق غنی س�ازی در داخل کشور و با تعریف 
روش�ن و صریح ماده 4 معاهده NPT بوده است. دراین باره تیم مذاکره کننده 
کشورمان تأکید می ورزد که در توافقنامه ژنو حق غنی سازی ایران به رسمیت 
ش�ناخته شده است ولی از سوی دیگر حریف با صراحت اعالم می کند که این 
حق در توافقنامه نیامده و به رسمیت شناخته نشده است. مسئوالن هسته ای 
کشورمان در توضیح این تناقض می گویند که ادعای حریف مصرف داخلی دارد 
و مقامات آمریکایی برای راضی کردن مخالفان داخلی خود به اینگونه ادعاهای 
بی اساس روی آورده اند. این توضیح اگرچه خالی از واقعیت نیست ولی نمی تواند 
پاس�خ قابل قبولی تلقی ش�ود، چرا که ادعاکنندگان، افراد عادی و یا رسانه ها 
نیس�تند، بلکه این ادعاها از سوی بلندپایه ترین مقامات مذاکره کننده حریف 
مطرح می شود مقاماتی نظیر اوباما رئیس جمهور، جان کری وزیرامورخارجه، وندی 
شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا، وزیرخارجه فرانسه، نخست وزیر انگلیس و... 
بنابراین چگونه می توان پذیرفت ادعای آنان فقط مصرف داخلی داشته باشد. 
چرا که متن توافقنامه منتش�ر ش�ده اس�ت و برای افکار عمومی طرف مقابل 
پوش�اندنی و انکارکردنی نیس�ت، و از س�وی دیگر مقامات حریف از این نکته 
بدیهی به خوبی آگاهند که اگر ادعای خالف واقع کرده باش�ند از س�وی افکار 
عمومی ملت هایش�ان و از جمله مخالفان سیاس�ی خود  مورد بازخواست قرار 
می گیرند، زیرا مخالفان داخلی آنها نیز توان مراجعه به متن توافقنامه و درک 

محتوای آن را دارند. پس ماجرا چیست؟!
این فقط یک نمونه بود و نمونه های دیگری از تناقض و تضاد میان برداشت 
طرف خودی و حریف از توافقنامه یاد شده وجود دارد که به طور طبیعی می تواند 
با پرسش های منطقی همراه باشد. آنچه در پی می آید، پرسش هایی است که از 
مروری گذرا بر متن توافقنامه ژنو برخاسته و پاسخ صریح و مستند مسئوالن 

مربوطه را می طلبد.
2- در مقدمه توافقنامه ژنو آمده است »هدف از مذاکرات دست یافتن به 
یک راه حل جامع و مورد توافق دو طرف اس�ت که اطمینان بدهد ایران در پی 
تولید سالح هسته ای نیست. راه حل مزبور مبتنی بر این اقدامات اولیه است و 
به یک گام نهایی منجر خواهد شد. این راه حل جامع، در برگیرنده یک برنامه 
غنی س�ازی مورد توافق دو طرف اس�ت که با اعم�ال محدودیت ها و اقدامات 
شفاف ساز به منظور حصول اطمینان از ماهیت صلح آمیز آن همراه خواهد بود.«
در ای�ن بخش از توافقنامه، اگرچه بر ح�ق بهره برداری از انرژی صلح آمیز 

تحت مفاد NPT تاکید شده ولی؛
 الف: حق غنی س�ازی برای کشورمان مشروط و موکول به »محدودیت «ها 
و »اقدامات شفاف ساز« شده است. این محدودیت ها در معاهده NPT نیامده 
بنابرای�ن واژه »طب�ق معاهده NPT« با آنچه در معاه�ده مزبور بر آن تصریح 

شده همخوانی ندارد.
ب: قید »شفاف سازی« به »حصول اطمینان«  طرف مقابل موکول شده است 
و از آنجا که »حصول اطمینان« یک واژه کش�دار و غیرقابل اندازه گیری است، 
می تواند تمامی اقدامات شفاف ساز ایران را با این بهانه که هنوز اطمینان پیدا 
نکرده ایم، بی اثر س�ازد. این دقیقا همان برخوردی اس�ت که حریف در چالش 
هسته ای 10 ساله داشته است و از این روی نمی تواند تضمین قطعی و قابل قبولی 

برای به رسمیت شناختن حق غنی سازی کشورمان باشد.
ج: حق غنی س�ازی کش�ورهای عضو NPT در ماده 4 این معاهده )سیکل 
تولید سوخت هسته ای( به رسمیت شمرده شده است و انتظار آن بود که تیم 
هسته ای کشورمان از حریف بخواهد در مقدمه توافقنامه و در فصل پایانی آن 
»FINAL STEP« حق غنی سازی ایران را با صراحت به ماده NPT 4 مستند 

کند تا زمینه ای برای انکار بعدی آن وجود نداشته باشد.
گفتنی اس�ت ک�ه بالفاصله پس از س�خنرانی اوبام�ا در مجمع عمومی 
س�ازمان ملل - سه هفته قبل از توافقنامه ژنو- وندی شرمن مذاکره کننده 
ارش�د تیم آمریکا توضیح داده بود که غنی س�ازی مورد نظر اوباما بیرون از 
خ�اک ایران خواهد بود. بنابراین تعجب آور اس�ت که چرا مذاکره کنندگان 
محترم کشورمان با توجه به این پیش زمینه، بر تصریح به بند 4 در توافقنامه 

اصرار نکرده اند.
3- در فص�ل آخر توافقنامه تحت عنوان گام آخر نیز به حق غنی س�ازی 
ایران اش�اره شده ولی در این بخش قیدهای دیگری هم به آن افزوده و تأکید 
کرده اند که این حق غنی سازی الف: »مورد توافق طرفین باشد« ب: »منطبق بر 
نیازمندی های عملی- PRACTICAL  NEEDS باشد« ج: با اعمال محدودیت 
بر گستره و سطح فعالیت غنی سازی باشد، د: ظرفیت غنی سازی، محل انجام 

آن و ذخایر اورانیوم غنی شده مورد توافق قرار گیرد. 
همانگونه که مالحظه می شود؛

 اول: قید »نیازمندی های عملی«، می تواند بهانه ای برای محروم کردن ایران 
از حق غنی س�ازی باش�د. چرا که حریف می تواند ادعا کند- و بارها ادعا کرده 
است- که ایران به اورانیوم غنی شده برای نیروگاه بوشهر و رآکتور تهران نیاز 
دارد و این در حالی است که اوالً مواد کافی برای تأمین نیاز  نیروگاه بوشهر را 
در اختیار دارد و ثانیاً س�وخت الزم برای رآکتور تهران را هم از طریق تبدیل 
اورانیوم 20 درصد به میله های سوخت- یکی از بندهای توافقنامه- تأمین شده 

است، بنابراین »نیاز عملی« به غنی سازی اورانیوم ندارد! 
 »SCOPE & LEVEL -دوم: از سوی دیگر، »سطح و گستره غنی سازی
باید محدود باش�د و این در حالی اس�ت که مقصود ما از غنی س�ازی اورانیوم، 

غنی سازی صنعتی است و نه آزمایشگاهی.
سوم و چهارم و پنجم: ظرفیت غنی سازی، محل انجام آن و ذخایر اورانیوم 
غنی ش�ده نیز محدود و موکول به توافق حریف اس�ت. یعنی دقیقا همان نظر 

نه کالهک نه کاله !

تکرار

حسین شریعتمداری

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن در نظر دارد مناقصه ای را به شرح ذیل به 
صورت عمومی یک مرحله ای برگزار نماید.

1- نام و نش�انی دستگاه مناقصه گزار: شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن- رشت 
بلوار امام خمینی.

 )shell Type( 2- موضوع مناقصه: تعمیر اساس��ی تران��س 10/6/145 کیلو ولت
نیروگاه برق آبی سد سفیدرود.

3- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد مناقصه:
- تاریخ فروش اسناد: سه شنبه 92/9/12 لغایت سه شنبه 92/9/19

- محل فروش اس�ناد: رش��ت- بلوار امام خمینی- ش��رکت س��هامی آب منطقه ای 
گی��الن- س��اختمان مالی و پش��تیبانی- دفتر امور ت��دارکات و خدمات پش��تیبانی-

 تلفن: 0131-6660913
- مهلت تحویل پاکات پیشنهادات: تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 92/9/30 در 

محل دبیرخانه حراست شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 92/9/30 در محل دفتر 

معاونت مالی و پشتیبانی
4- فروش اس�ناد مناقصه: اس��ناد مناقصه در قبال ارائه فیش 400/000 ریالی به 
حساب شماره 2195084417000 نزد بانک صادرات به نام درآمد متفرقه شرکت آب 

منطقه ای گیالن تحویل می گردد.
5- ن�وع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه: تضمین ش��رکت در مناقصه معادل 

250/000/000 ریال بوده که باید به یکی از طرق زیر صورت پذیرد:
- واریز به حساب جاری سیبا 2175084406002 نزد بانک ملی شعبه گیل )3716( 

بنام سپرده جاری شرکت آب منطقه ای بابت شرکت در مناقصه.
� ارائ��ه ضمانتنامه بانکی )در صورت ارائ��ه ضمانتنامه بانکی حداقل مدت اعتبار آن از 
زمان برگزاری مناقصه می بایس��ت به مدت س��ه ماه بوده و برای یک دوره دیگر قابل 

تمدید باشد.(
6- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه پس از بازگشایی قیمت ها بوده و برای سه ماه 

دیگر قابل تمدید می باشد.
7- شرایط کلی شرکت کنندگان: ش��رکت کنندگان می بایست توان تعمیر اساسی 
تران��س 10/6/145 کیلو ولت )shell Type( را دارا بوده و دارای ش��رکت های ثبتی 
باشند. ارائه کپی برابر با اصل شده آگهی ثبت شرکت، اساسنامه شرکت، گواهی امضاء 
مجاز، آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور، شماره حساب بانکی بنام شرکت، کد 

ملی صاحبان امضاء مجاز و همچنین موارد زیر الزامی است:
1- کد اقتصادی 2- کد شناسه ملی 3- کد پستی شرکت

8- شرکت کنندگان باید سابقه اجرای کار مشابه را داشته باشند.
9- پیش��نهاد قیمت ش��رکت هایی که حداقل امتیاز مربوط به فرم های ارزیابی اسناد 

مناقصه را کسب ننمایند بازگشایی نخواهد شد و عینا مسترد می گردد.
10- هزینه چاپ آگهی در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

ش�ماره تماس دفتر امور تدارکات و خدمات پش�تیبانی ش�رکت سهامی آب 
منطقه ای گیالن: 0131-6660913

WWW.GLRW.IR  :آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
WWW.WRM.IR                     :آدرس اینترنتی مدیریت منابع آب ایران
iets.mporg.ir             :آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

آگهی مناقصه 
الف- ب-92-214 وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت آب منطقه ای گیالن

ت اول
نوب

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

تسلیت به همکار
با خبر شدیم همکارمان آقای ناصر سمیعی سرپرست نمایندگی کیهان 
در س��اری در غم فقدان خواهرش سوگوار است. این مصیبت را به وی و 

خانواده آن مرحومه تسلیت عرض می کنیم.

* موضع گیری جدید اتحادیه اروپا علیه ایران آن هم چند روز بعد از توافق ژنو 
قابل پیش بینی بود. چه بس��ا در آینده هم آمریکایی ها مشابه تحریم های اروپا 
را علیه ملت ایران داشته باشند. چگونه به گوش بعضی ها فرو کنیم که تا مثل 
یک برده تسلیم غربی ها نشویم دست از نقشه های پلید و شوم خود برنمی دارند. 
تنها راه مقاومت و ایستادگی در مقابل این زورگویان پیشرفت کشور و تالش 

برای خودکفایی است فقط کافی است که باور بکنیم می توانیم.
0915---6091
* ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران اسالمی امید است طرف 
غربی در قبال حس��ن نیت حداکثری ما در مذاکرات هس��ته ای دچار اش��تباه 
محاسباتی نشود و به زیاده خواهی و فشار علیه ایران ادامه ندهد. در ازای این 
همه همکاری باید تمام تحریم های نفتی و بانکی علیه ملت ایران برداشته شود.
علی نژاد از قائم شهر

* این جمله حکیمانه آیت اهلل جوادی آملی خطاب به تیم هسته ای کشورمان 
را که فرموده اند بعد از دس��ت دادن با آمریکایی ها باید تعداد انگش��تان دست 
خویش را بش��ماریم باید با آب طال نوش��ت و به تمام اقش��ار جامعه از کوچک 

تا بزرگ تاکید کرد چرا که آمریکا و آمریکایی ها واقعا قابل اعتماد نیستند.
میردامادی از فرهنگیان کشور
* رئیس جمهور محترم از خالی بودن خزانه صحبت می کنند پس چطور پول 
صد میلیونی دفن سگ های زرد مبتذل خوان و هزینه هنگفت  دیدار پیشکسوتان 

پرسپولیس با میالن و یا همایش های بی نتیجه و بی محتوا پرداخت می شود؟
0911---3217
*از وزیر خارجه آمریکا و سرسپردگان صهیونیسم سوال شود اگر در مذاکرات 
ژنو حق غنی س��ازی ایران به رس��میت شناخته نش��ده پس توافق این دوره از 

مذاکرات روی چه چیزی بوده است.
0913---6771
* از کلیه کارکنان روزنامه کیهان به ویژه مدیر مس��ئول آن بابت تیتر خیلی 
عالی روز پنجشنبه که نوشته بودند دولت در زنگ حساب، انشاء خواند تشکر 

و قدردانی می کنم.
0914---6330
* آقای روحانی ریاست محترم جمهوری در ارائه گزارش 100 روزه خویش خیلی 
راحت گفت دولت خودش را از مسائل فرهنگی کنار خواهد کشید. در حالی که 
دولت موظف است دست به فرهنگ سازی قرآنی در فضای جامعه بزند و در این 
راستا مسئولیت سالمت و خدای نخواسته فساد فرهنگی جامعه متوجه اوست.
شجاع
* خدا کند حقوق شهروندی دولت یازدهم به سرنوشت شعار بی مفهوم جامعه 
مدنی دولت آقای خاتمی تبدیل نشود. دیدیم که به بهانه جامعه مدنی چه بر 
سر ارزش ها و مقدسات آوردند و چه حرمت شکنی ها که صورت نگرفت و چه 

بی اعتنایی که به معیشت مردم نشد.
0912---9313

* به عنوان یک پیرمرد باالی 70 سال برای جوانان عزیز کشورمان خاطره ای 
نقل می کنم: رزم آرا نخس��ت وزیر شاه مخلوع می گفت ما یک آفتابه )لولهنگ( 
هم نمی توانیم بس��ازیم. حال کجاس��ت تا ببیند تنها ظرف 2 سال یک پل 10 
کیلومتری ساخته شد و هزاران دستاورد دیگر که دانشمندان جوان کشورمان 

در این سال ها داشتند.
معین فر
* در کش��وری که سگ های زرد جایگاه خاصی پیدا می کنند باید هم دشمن 

برای معتاد و شیطان پرست کردن نوجوانانش طمع کند.
0913---9004
* ب��ه نظر می رس��د دولت تدبیر و امی��د تمام تدبیر خود را بر نفی گذش��ته 
متمرکز کرده است. این گزارش صد روزه فقط ملت را غمگین و صهیونیست ها 
را ش��اد نمود. این رفتار زیبنده یک عضو خبرگان رهبری و یک رئیس جمهور 

روحانی نبود.
باقری
* در طول 8 سال گذشته این همه سازندگی شد و در اقصی نقاط کشور سد، 
آزادراه و پل س��اخته شد. چگونه بعضی ها چشمان خود را روی این واقعیت ها 

بسته اند و خیلی راحت می گویند هیچ کاری انجام نشده است.
0938---8388

* مدت زیادی اس��ت به تهیه نوع ویژه ای از ش��یر خشک به نام ببالک از نوع 
A.R، کامفورت و بپتی کل ش��هر تهران را گش��ته ام ولی متاسفانه پیدا نکردم. 
از ش��رکت پخش رازی که مس��ئول پخش این ببالک است هم پرسیدم ولی 
جوابی ندادند. پس ببالک مورد نیاز کودک بیمارم را از کجا باید تهیه کنم. از 

مسئولین درخواست یاری دارم.
0912---2914

مذاکره کنن�ده  تی�م  عض�و 
هس�ته ای کش�ورمان از احتم�ال 
برگزاری نشست کارشناسان ایران 
و 1+5 در هفته آینده در وین یا ژنو 

خبر داد.
س��یدعباس عراقچی معاون امور 
حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه 
و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در 
برنام��ه زنده تلویزیون��ی در خصوص 
تشریح مذاکرات ژنو 3 و توافق صورت 
گرفته گفت: متنی که مورد توافق قرار 
گرفت توافقنامه حقوقی دارای تعهدات 
الزام آور نیست و بلکه بیشتر به بیانیه 
سیاسی شبیه اس��ت که تحت عنوان 
برنامه اقدام مشترک مورد توافق قرار 
گرفت و دو طرف اقداماتی که بایستی 
به طور داوطلبانه و برای دوره مشخص 

انجام شود، فهرست کردند.
وی افزود: این توافق گام اولیه برای 
رسیدن به توافق جامع به شمار می رود 
که در نهایت تکلیف مشکالت روشن 
و همه تحریم ها بهره مند می ش��وند و 
ایران از برنامه صلح آمیز خود از جمله 

غنی سازی بهره مند خواهد شد.
تیم مذاکره کننده هسته ای  عضو 
در خصوص بی اعتمادی مردم ایران به 
طرف مقابل این مذاکرات را محصول 
تجربیات مذاکرات قبلی برشمرد و ابراز 
داشت: ما به هیچ وجه به طرف مقابل 
خوش��بین نیستیم و بدبین هستیم و 
به آنها اعالم کرده ایم که نمی توانیم به 
شما اعتماد کنیم و به همین خاطر در 
روندی که طراحی ش��ده یک مکانیزم 

ضمانت در نظر گرفته شده است.
عراقچی در ادامه تصریح کرد: هر 
لحظه که احساس کنیم طرف مقابل به 
تعهداتش عمل نمی کند و در اقداماتش 
کوتاه��ی می کند ب��ه موقعیت قبلی 
برمی گردیم و روند را متوقف می کنیم.
معاون امور حقوق��ی و بین الملل 
در خص��وص  ام��ور خارج��ه  وزارت 
مذاکرات ب��ا 1+5 با بی��ان اینکه این 
مذاکرات فراز و نش��یب زیادی داشت، 
عن��وان کرد: در ژن��و 2 در مقابل یک 
س��ری زیاده خواهی ها قرار گرفتیم و 
ترجیح دادیم مذاکرات متوقف شود و 
یکی از کشورهای 1+5 مقداری بازی 
را به هم زد. در مذاکرات ژنو 3 نیز دو 
بار با قهر و تلخی جلسه را ترک کردیم 
و بعد واسطه ش��دند و مواضع شان را 
اصالح کردند و یک بار نیز جلس��ه را 

لغو کردیم و حضور نیافتیم.
وی درباره مذاکرات کارشناس��ی 
نیز گفت: قرار است خانم اشمیت این 
هفته با من تماس بگیرد و احتمال دارد 
کارشناس��ان ما هفته آینده در وین یا 
ژنو مذاکره کنند تا س��از و کار اجرایی 

را پیدا و عملیاتی کنیم.
از سوی دیگر؛ رویترز طی گزارشی 
در خص��وص آغاز دور جدید مذاکرات 
کارشناسان ایران و 1+5 نوشت: با توجه 
به آن که توافق موقتی که هفته گذشته 
در ژنو به امضا رسید در حقیقت کامل 
نبوده اس��ت، نمایندگان ایران و گروه 
پنج به عالوه یک قرار است این هفته 
بار دیگر در سوئیس با یکدیگر دیدار و 

در مورد ابعاد این توافق گفت وگو کنند.
محور اصلی مذاکرات جدید بررسی 

ابعاد فنی توافق ژنو خواهد بود.
ای��ن خبرگزاری مش��خص نکرد 
سطح نمایندگان شرکت کننده در این 
مذاکرات چه خواهد بود اما آمریکا اعالم 
کرد که احتماال وندی ش��رمن، معاون  
وزی��ر امور خارجه این کش��ور در این 

نشست شرکت خواهد کرد.
جزئیات سفر عراقچی به الهه

»س��یدعباس عراقچ��ی« معاون 
حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه 
پیرامون برنامه های سفر خود به هلند 
گفت: به منظور شرکت در کنفرانس 
منع سالح های شیمیایی به الهه سفر 
می کنم و به عنوان ریاست جنبش عدم 

تعهد سخنرانی خواهم کرد.
عراقچی تصریح کرد: در حاشیه این 
کنفرانس با مدیرکل سازمان منع سالح 
شیمیایی، مقامات هلندی، وزیر خارجه 
و رئیس کمیس��یون سیاست خارجی 
مجلس این کشور مالقات خواهم کرد.
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران، 
مع��اون وزیر امور خارج��ه ادامه داد: 
همچنی��ن نمایش��گاهی ک��ه انجمن 
حمایت از قربانیان سالح شیمیایی در 
اله��ه برگزار کرده اند را افتتاح و از آن 

بازدید خواهیم کرد.
گفتن��ی اس��ت؛ در ای��ن س��فر 
»فرج ون��د« رئی��س اداره مرجع ملی 
معاهدات خلع سالح شیمیایی معاون 
وزی��ر خارجه کش��ورمان را همراهی 

می کنند.

س�خنگوی اش�تون گف�ت: به 
منظور دس�تیابی ب�ه توافق نهایی 
با ایران طی یک س�ال، در راستای 
برگ�زاری دیدارهایی ب�ا ایران گام 

برمی داریم.
مایکل م��ان در گفت وگو با روزنامه 
ال��رای العام، چاپ کویت در پاس��خ به 
این س��ؤاالت که بعد از توافق ژنو گام 
بعدی چیست؟ و آیا زمان بعدی شش 
ماه دیگر اس��ت؟ و آی��ا مواضع مهمی 
وجود دارد که ش��ما قصد اشاره به آن 
را داری��د؟ بیان ک��رد: ما از نتایج ژنو 2 
و توافقی ک��ه همه طرف ها آن را امضا 
کردند، بسیار خوشحال شدیم. همه از 
این مذاکرات پیروز خارج شدند بدون 
اینکه غالب و مغلوبی وجود داشته باشد. 
اداره خوب این مذاکرات از سوی کاترین 
اشتون، رئیس سیاست خارجه اتحادیه 
اروپا موجب از بین رفتن موانع شد چرا 
که جدی بود و او به همراه محمد جواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران توانست 
فضای اعتماد متقابل را ایجاد کند که 
این مسئله تاثیر مثبتی در نتایج ممتاز 

مذاکرات داشت.

عراقچی خبر داد

احتمال برگزاری نشست کارشناسی ایران و 1+5 در هفته آینده

سخنگوی اشتون:

آماده ایم تحریم ها را متوقف کنیم
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر ما 
باید پیگیر )مذاکرات( باشیم و گام های 
اولی��ه توافق را از ناحی��ه اتحادیه اروپا 
ک��ه تحریم ه��ای س��ختی را تحمیل 
ک��رده، پیگی��ری کنیم. م��ا آماده ایم 
تحریم ه��ا  علی��ه مس��ایل مختلف از 
جمله پتروش��یمی، معادن سنگ های 
گران قیمت و دیگر چیزها را در توافقنامه 
اول امضاء شده، متوقف کنیم. همچنین 
آماده ای��م قانون مناس��بی را در ضمن 
مجموعه اتحادیه اروپ��ا برای تضمین 
اجرایی شدن این توافقنامه وضع کنیم 
اما ما منتظر اجرای این مساله تا زمان 
وفای ب��ه عهد طرف ایران��ی و تثبیت 
تعهداتش از س��وی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی خواهی��م بود چرا که قرار 
اس��ت بازرس��ان آژانس هش��تم و نهم 
دس��امبر )17 و 18 آذر( از رآکتور آب 

سنگین اراک بازدید کنند.
م��ان اف��زود: بع��د از اطمینان از 
تعه��د طرف ایران��ی و ارائه گزارش به 
ما از س��وی آژان��س و تاکید بر اجرای 
تعهدات بر اس��اس توافق��ات میان ما، 
همه چیز با س��رعت زیادی رو به جلو 

در کنفرانس خبری کویت

ظریف: ایران کشورهای منطقه را
 فدای توافق با 1+5 نمی کند

وزی�ر خارجه ای�ران در یک 
کوی�ت  در  خب�ری  کنفران�س 
تاکید کرد کش�ورهای منطقه را 
ف�دای توافق ب�ا 1+5 نمی کنیم 
و همچنین اع�الم کرد که هنوز 
تاریخی برای دیدار از عربستان 

تعیین نشده است.
»محمدج��واد ظری��ف« وزی��ر 
خارج��ه ایران، بعد از گفت وگوهایی 
ک��ه در کوی��ت ص��ورت داد، اعالم 
کرد که هنوز تاریخی برای دیدار از 
عربستان سعودی تعیین نشده است.
وی در خص��وص توافق ایران و 
1+5 در ی��ک کنفرانس خبری بعد 
از گفت وگو با »ش��یخ صباح االحمد 
الصباح« وزیر خارجه کویت تصریح 
کرد: این توافقنامه به قیمت از دست 
دادن کشورهای منطقه نخواهد بود.
ظری��ف در خص��وص س��فر به 
ریاض گفت: ما به عربستان سعودی 
به عنوان یک کش��ور مهم و بانفوذ 
منطقه ای می نگریم و تالش می کنیم 
ت��ا همکاری با این کش��ور را به نفع 

منطقه تقویت کنیم.
ظریف در پاسخ به مسئله جزایر 
س��ه گانه در ایران گف��ت که تهران 
آماده گفت وگو درب��اره یکی از این 

جزایر به نام »ابوموسی« است.
همچنی��ن محمدج��واد ظریف 
وزیر امور خارجه کشورمان در  سفر 
ب��ه کویت، ب�ا ش��یخ صباح االحمد 
الجابر الصباح امیر این کشور دیدار 

و گفت وگو کرد.
ظری��ف در این دی��دار که وزیر 
خارجه کویت نیز حضور داش��ت، با 
اشاره به اینکه حامل صمیمانه ترین 
پیام های دوس��تی رئیس جمهوری 
اسالمی ایران برای امیر کویت است، 
از طرف روحانی از وی برای سفر به 

کشورمان دعوت به عمل آورد.
در  کش��ورمان  خارج��ه  وزی��ر 
ای��ن دیدار با تأکید ب��ر اینکه روابط 
با منطقه مهمترین اولویت سیاست 
خارج��ی ماس��ت، رابط��ه ای��ران با 
کش��ورهای منطق��ه را بس��یار مهم 
دانست و تأکید کرد: ما امنیت هر یک 
از کشورهای منطقه را امنیت خود و 
هر تهدید علیه هر کش��ور منطقه را 
تهدید علیه خود می دانیم و این پیام 
دوستی ما به همه همسایگان است.

امیر کویت نی��ز در این مالقات 
با اس��تقبال از پی��ام دعوت روحانی 
تصریح کرد که امیدوار است در اولین 

فرصت ممکن این سفر عملی شود.
ش��یخ صباح تصریح کرد که ما 
همواره در مس��ئله هسته ای از ایران 
حمایت کرده ایم چرا که رهبری ایران 

سالح هسته ای را تحریم کرده اند.
در این دیدار که پیرامون تحوالت 
منطقه ای از جمله بحران سوریه نیز 
رایزنی ش��د، ظریف بر ضرورت حل 
ای��ن بح��ران از طری��ق گفت وگوی 
سیاسی تأکید کرد و امیر کویت نیز 
با اش��اره به نق��ش و نفوذ جمهوری 
اس��المی ایران ب��رای کمک به حل 
سیاسی بحران سوریه ابراز امیدواری 
کرد که ایران به عنوان یک کش��ور 
تأثیرگ��ذار در اج��الس ژن��و حضور 

داشته باشد.

حرکت خواهد ک��رد و هیئت وزیران 
اتحادیه اروپا به منظور موافقت با قانون 
مناسبی برای لغو تحریم ها نشستی را 
برگزار خواهد ک��رد. نمی توانم بگویم 
که همه اینها چه زمانی محقق خواهد 
ش��د و چقدر زمان خواهد برد چرا که 
ما جدول زمانی مش��خصی را تعیین 
نکردیم ولی با طرف ایرانی برای تعیین 
زمان های بعدی دیدارها طی هفته های 
آینده در تماس��یم. سخنگوی اشتون 
در پاس��خ به این سؤال که آیا گزارش 
آژان��س آغاز لغ��و تحریم های اتحادیه 
اروپا خواهد ب��ود، گفت: باید گام های 
طرفی��ن ایرانی و گروه های بین المللی 
یک همزمانی داش��ته باشد از این رو 
تماس های پی درپی و متعددی وجود 
خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود 
که هر یک از طرفین به تعهدات مورد 
امضاء خود، عمل می کند. در رابطه با 
اتحادی��ه اروپا کارها به س��رعت انجام 
خواهد شد. معتقدم آمریکا هم گام ها 
را دنبال خواهد کرد. در رابطه با خود ما 
هم باید بگویم تحریم هایی که اتحادیه 
اعمال کرده است پیچیده نیست بلکه 

یک توافق 6 ماهه دیگر
برای محدودتر کردن برنامه هسته ای ایران!

اندیشکده آمریکایی بلفر توافق نهایی با ایران برای برنامه غنی سازی را دشوار 
خوان��د و پیش بین��ی کرد توافق نامه 6 ماهه فعلی به یک توافق موقت دیگر منتهی 

شود و محدودیت های جدیدی را از ایران بخواهد.
گری س��یمور )هماهنگ کننده س��ابق تسلیحاتی کاخ س��فید و مدیر اجرایی 
تحقیقات در اندیش��کده بلفر هاروارد( در تحلیل اندیش��کده بلفر خاطرنشان کرد: 
هدف از توافق مقدماتی ژنو ایجاد زمان و مجال سیاس��ی برای مذاکره بر س��ر یک 
توافق نهایی در مدت ش��ش ماه اس��ت. اما ایران و 1+5 همچنان در مورد موضوع 
اصلی مذاکرات بس��یار دور از هم هس��تند. موضوع اصلی عبارت از این است که آیا 
ایران به عنوان بخش��ی از برنامه هسته ای »صلح آمیز« می تواند ظرفیت غنی سازی 
را داشته باشد یا خیر. از آنجا که این موضوعی بسیار اختالف برانگیز و بغرنج است، 

بعید است که حل و فصل نهایی موضوع در شش ماه به دست آید.
وی می افزای��د: در عوض، به منظور زنده نگاه داش��تن این فرایند و جلوگیری 
از پیامدهای بن بس��ت یا شکست دیپلماسی، گروه 1+5 و ایران احتماال یک توافق 
موقتی دیگر را نهایی می کنند که مذاکرات برای توافق نهایی را تمدید خواهد کرد 
و می توان امیدوار بود که این توافق )موقتی(  شامل محدودیت های بیشتر بر برنامه 
هسته ای ایران در ازای کاهش بیشتر تحریم ها باشد. این احتماال بهترین نتیجه ای 

است که دیپلماسی می تواند عرضه کند.
س��یمور در ادامه می نویس��د: به هر حال برای غرب توافقی موقتی که برخی 
جنبه های مهم برنامه هس��ته ای ایران را کند ی��ا متوقف می کند، به توافق نکردن 
ترجیح دارد. اما دورنمای ایجاد ش��رایط الزم برای مذاکره بر سر یک توافق فراگیر 
در مدت ش��ش ماه چیست؟ اگر سطح کنونی تحریم ها برای مجبور کردن ایران به 
کنار گذاشتن برنامه هسته ای کافی نیست، به نظر بعید می رسد که کاهش تحریم ها 
طبق توافق شش ماهه برای تغییر بنیادین محاسبات ایران کافی باشد. اما اگر 5+1 
قادر باش��د تحریم های باقی مانده را در مدت مذاکرات ش��ش ماه حفظ کند و اگر 
ایران باور داشته باشد که 1+5 تمایل دارد و قادر است تحریم های کاهش یافته را 
در صورت نرس��یدن به توافق نهایی مجددا برقرار س��ازد و تحریم های بیشتری نیز 
وضع کند، در این صورت بیشتر محتمل است که ایران درخواست ها برای محدودیت  

بیشتر بر برنامه  هسته ای خود را بپذیرد.
وی ادامه می دهد: واشنگتن و شریکانش برای حفظ فشار باید اثبات کنند که 
می توانند تحریم های باقی مانده را اجرا کنند از جمله اینکه کشورها و شرکتهایی 
را که درصدد بهره برداری از سس��ت شدن تحریم ها باشند مورد تحریم قرار دهند. 
واشنگتن و شریکانش باید همچنین تهدید کنند که اگر ایران خواسته های آنها را 
رد کند از مذاکرات خارج خواهند ش��د. کنگره آمریکا می تواند با اعالم حمایت از 
تحریم های بیش��تر پس از ش��ش ماه در صورت عدم پیشرفت کافی در مسیر توافق 

نهایی، به تقویت تهدید علیه ایران کمک کند.
سیمور معتقد است: بعید است که توافق نهایی در مدت شش ماه به دست آید 
زیرا دو طرف در خصوص مسئله مرکزی برچیدن بخش زیادی از برنامه غنی سازی، 
کنار گذاش��تن رآکتور اراک و پذیرش نظارت های س��رزده، بسیار دور از هم هستند. 
نتیجه این وضعیت احتماال یک توافق موقتی دیگر است که شروط توافق جاری را برای 
مدت شش ماه دیگر تمدید می کند و می توانیم امیدوار باشیم که شامل محدودیت های 

بیشتر بر برنامه  هسته ای ایران در ازای کاهش بیشتر تحریم ها باشد.
همه گزینه ها روی میز است 

به قداره بند آمریکایی تهمت نزنید!
رئیس جمهور در اظهارنظری قابل تأمل، باراک اوباما را فردی مؤدب توصیف 

کرد.
حس��ن روحانی در مصاحبه با روزنامه فایننش��ال تایمز عبارتی را به کار برده که 
تیتر نشریات زنجیره ای طرفدار آمریکا شده است. )به عنوان مثال روزنامه شرق تیتر 
زد: اوباما را مودب و باهوش یافتم(. وی در پاس��خ این س��ؤال که آیا شما آماده اید که 
مث��ال در آین��ده اوبام��ا را به تهران دعوت کنید و نظر ش��ما در مورد او به عنوان یک 
ش��خصیت سیاسی چیس��ت، می گوید: »در مکالمه تلفنی ای که داشتیم، من وی را 
فردی با ادبیاتی مودب و هوش��مندانه دیدم. همانطور که پیش از این گفتم، مس��ائل 
ایران و آمریکا بس��یار پیچیده اس��ت و نمی توان آن را در یک دوره زمانی کوتاه حل 
کرد. با وجود این پیچیدگی ها، در 100 روز گذشته گشایش هایی رخ داده که بعدها 

می تواند افزایش یابد.«
گفتنی است دو روز پس از مکالمه تلفنی آقای روحانی با اوباما- که یکی از مصادیق 
رفتار نابجا در سفر نیویورک بود- رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو مالقات کرد 
و ضمن تهدید بر تشدید فشار علیه ایران، با ادبیات چاقوکش ها و قداره بندها مدعی 
شد همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی علیه ایران روی میز است. او همچنین حامی 
اصلی تحریم های غیرانس��انی و خصمانه علیه ملت ایران است. همچنین دولت اوباما 
در ترورها و خرابکاری های هسته ای علیه ایران پیشگام بوده و از سوی دیگر بر اعتبار 
ارتکاب جنایت های متعدد علیه ملت های افغانس��تان و پاکس��تان و عراق و سوریه و 
مصر و... یک جنایتکار جنگی تمام عیار است که صرفا روی دست چدنی، دستکش 
مخملین کش��یده و به عبارت دیگر فریبکار نیز هست؛ چنان که توافق هسته ای سه 
سال پیش ایران و غرب- با وساطت ترکیه و برزیل- را با وجود حمایت از اقدام مشترک 

اردوغان و داسیلوا، نقض کرد.

با این اوصاف که شرح آن مثنوی هفتاد من کاغذ می شود، عجیب به نظر می رسد 
که دکتر روحانی کارگزار ارش��د جبهه ش��یطان بزرگ را مودب یافته اما یکی از این 
ویژگی های منافقانه، جنایتکارانه، عهدشکنانه، متکبر و زورگویانه را بازگو نکرده است.

تایم: تصور فروپاشی ایران 
خیال خام بود

»واقعی��ت این اس��ت که ایران در ی��ک دهه اخیر به کمک هزاران دانش��مند و 
کارش��ناس خود به فناوری هسته ای دس��ت یافته و برنامه هسته ای این کشور قابل 

نابودشدنی نیست«
فرید زکریا تحلیل گر ارش��د مجله تایم معتقد اس��ت: ایران در سال 2003 نیز به 
دنبال توافق هس��ته ای بود. اما دولت بوش توافق را پس زد زیرا معتقد بود که نظام 
ایران، ضعیف است، بر اثر ضربه تحریم ها خرد شده است و در صورت ادامه سخت گیری 
واشنگتن یا تسلیم می شود و یا فرو می پاشد. از این رو توافقی انجام نشد. اما نتیجه 
چه بود؟ در سال 2003 ایران 160 سانتریفیوژ نصب کرد و اکنون این کشور در حدود 

19 هزار سانتریفیوژ دارد.
امروز هم اگر توافق نمی کردیم، ایران پیشبرد برنامه هسته ای خود را ادامه می داد. 
وی ادامه می دهد: واقعیت این است که ظرف یک دهه گذشته، ایران به فناوری 
هسته ای جدی در زمینه انرژی هسته ای با کمک هزاران دانشمند و کارشناس دست 
یافته است. همچنین برای یک کشور غنی از نفت، هزینه یک برنامه هسته ای تقریبا 
ناچیز اس��ت. طبق برآورد اداره اطالعات انرژی آمریکا، درآمد ساالنه نفت ایران حتی 

در زمان اعمال تحریم ها، حدود 69 میلیارد دالر است.
زکریا می نویسد: توافق ژنو بخش اعظم این برنامه را متوقف می کند و تنها 
یک بخش مهم را نگه می دارد. که ذخیره اورانیوم 20 درصدی است که تهران 
متعهد ش��ده اس��ت از غلظت آن بکاهد یا این مقدار اورانیوم را طوری تبدیل 
کند که جلوی غنی سازی تا سطح 90 درصد موردنیاز برای ساخت یک بمب 

اتمی گرفته شود.
تایم می افزاید: به نظر می رس��د رویکرد نتانیاهو تکرار رویکرد بوش اس��ت. وی 
می پندارد ایران به س��وی فروپاش��ی یا تسلیم پیش می رود، در حالی که مدرکی دال 
بر هیچ یک از این دو مورد وجود ندارد. )فراموش نکنید که جمهوری اسالمی هشت 
سال جنگ خونبار با عراق را بدون تسلیم تاب آورد.( نتانیاهو همچنین معتقد است 
که حمله نظامی، برنامه هسته ای ایران را به اندازه کافی به تعویق می اندازد و آن گاه 

رژیم تغییر می کند. این یک خیال خام است نه راهبرد.
در همین حال پایگاه خبری بلومبرگ از قول رابرت اینهورن مشاور سابق وزارت 
خارجه آمریکا نوشت: توافقنامه کامل و بدون نقص با ایران آن چنان که اسرائیلی ها از 

آمریکا می خواهند، قابل دستیابی نیست.
لس گلب دیپلمات سابق آمریکایی و نویسنده نشریه »فارین پالیسی« در این زمینه 
به بلومبرگ گفت: »فکر نکنید که تش��دید تحریم ها به سرنگونی حکومت روحانیون 

روشن اس��ت همچنین تعامل با آن و 
تالش برای از بین بردن آن براس��اس 
توافقنامه امضاء ش��ده، بس��یار آسان 
خواه��د بود. به گزارش ایس��نا وی در 
پاسخ به این سؤال که آیا طی شش ماه 
آینده مالقات های دیگری انجام خواهد 
ش��د؟ اظهار کرد: طی شش ماه آینده 
چندین بار با یکدیگر مالقات خواهیم 
کرد و طی آن برای توافق نهایی با ایران 

نیز گفت وگو خواهیم کرد.
م��ان درباره جدی��ت ایران و غرب 
در توج��ه به اجرای توافقنامه ژنو بیان 
کرد: توافقنامه اول روند کلی توافقنامه 
نهایی را مشخص کرده است و تنها گام 
اولیه ای را که اجرای آن االن آغاز شده، 
مش��خص نکرده اس��ت. معتقدم ایران 
جدی است و ما دلیلی برای فکر کردن 
به عکس آن نداریم. اگر به نتیجه مثبتی 
که طی نشست ژنو 2 حاصل شده، نگاه 
کنی��م درمی یابیم که امروز طرف ها به 
یکدیگر اعتماد دارند و در آینده هم بر 
آن تکیه دارند امری که ما را به س��وی 
یک توافق نهایی از امروز تا یک س��ال 

سوق می دهد.

در ایران منتهی خواهد شد«.
بلومبرگ در ادامه تفسیر خود نوشت: تغییر رژیم به نظر خوب می رسد اما به 

ندرت عملی است.
منتقدنوازی وزارت ارشاد

وزارت ارشاد در نامه ای فاقد سند، از روزنامه وطن امروز خواست رویه خود را 
تغیی��ر دهد. پیش از این برخی اخبار از تکاپوی برخی مدیران وزارت ارش��اد برای 

محدود کردن روزنامه های منتقد دولت و ترویج روزنامه های حامی خبر داد.
وطن امروز دراین زمینه گزارش داد: دیروز )پریروز( نامه ای رسمی به روزنامه 
رس��ید از طرف وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی. در نامه خطاب به ما آمده بود:»به 
آگاهی می رس��اند موضوع درج مطالب و تیترهای حاوی افترا و توهین به افراد که 
موجب تش��ویش اذهان عمومی است در ش��ماره های متعدد آن روزنامه در جلسه 
92/9/4 هیات نظارت بر مطبوعات مورد رسیدگی قرار گرفت. هیات مذکور مصوب 
نمود، مستند به بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات به جنابعالی تذکر داده شود. ضروری 
اس��ت نس��بت به رعایت دقیق مفاد قانون مطبوعات دقت نموده، در انتشار مطالب 

انتقادی حدود قانونی را مراعات نمایید.«
روزنامه مذکور می افزاید: »در متن نامه به هیچ مصداق و مثال و شماره خاصی 
از روزنامه اش��اره نشده. ظاهرا دوستان وزارتخانه فرهنگ که خیلی تمایل ندارند با 
پسوند »ارشاد« شناخته شوند، اساسا با خط مشی روزنامه مشکل دارند و در تلویحی 
نزدیک به تصریح از ما می خواهند کال رویه و روندمان را عوض کرده، آنگونه بنویسیم 

که ایشان می خواهند.
وطن امروز نوشت: »خوب بود دوستان وزارت فرهنگ دقیقا بگویند نسبت این 
تذکر با این دوجمله جناب روحانی چیست که اوال »دولت را نقد کنید« و ثانیا »در 
عرصه فرهنگ، دولت اعتدال موفق ش��د نگاه امنیتی را کامال حذف کند و فضا را 
از حالت فضای امنیتی درآورد«؟! از قرار، مطلوب بعضی ها از جامعه خبری، همان 
معدود خبرنگارانی هستند که در زنگ انشای یکصد روزه، فراتر از نقش ضبط صوت 

به بله قربان گوهای این و آن بدل شده بودند!«
این روزنامه می افزاید: »درنهایت دوباره باید تاکید کنیم ای کاش دوس��تان به 
جای عباراتی مثل »درج مطالب و تیترهای حاوی افترا و توهین به افراد که موجب 
تشویش اذهان عمومی است« به یک نمونه از این مطالب یا تیترها اشاره می کردند 

تا ما متوجه شویم کدام حدود قانونی را باید رعایت کنیم!«
این قبیل برخوردها با رسانه های منتقد درحالی است که برخی دست اندرکاران 
وزارت ارشاد، حمایت از محافل قانون شکن در حوزه رسانه و کتاب و فیلم و موسیقی 
و هنر را شروع کرده اند و گویا اگر توبیخ و تذکری هم هست، صرفا متوجه منتقدان 
اصولگراس��ت! و این درحالی است که رئیس جمهور در مصاحبه اخیر با تخطئه امر 
نظارت ادعا کرده بود مردم خودشان می توانند انتخاب کنند و به محصوالت فرهنگی 

اقبال و ادبار نشان دهند!

وندی شرمن که گفته بود به ایران حق غنی سازی در خاک خود را نمی دهیم!
4- در متن توافقنامه ژنو، گام اول با ذکر جزئیات آمده است و فقط نگاهی 
گذرا به آن نشان می دهد که  آنچه »داده ایم« با آنچه »گرفته ایم« متوازن نیست 
که شرح آن به درازا می کشد و نیاز به مبحث جداگانه ای دارد. اما، گام های دیگر، 
تحت عناوین گام  میانی )دوم( و گام نهایی )سوم( اگرچه با جزئیات نیامده است 
ولی چارچوب مش�خصی برای آن در نظر گرفته ش�ده و ایران را به رعایت این 

چارچوب ملزم کرده اند. از جمله آن که؛ 
5- در فصل مربوط به گام دوم آمده است؛ »در فاصله میان گام های اول و 
گام  نهایی، گام های دیگری از جمله، پرداختن به قطعنامه های ش�ورای امنیت 
سازمان ملل با هدف »قانع شدن« - »SATIS FACTORY« نهایی دبیرکل 

سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است.« در این بخش؛
الف: به طور تلویحی قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 
را پذیرفته ایم. و حال آن که تاکنون با اس�تناد به موازین حقوق بین الملل این 

قطعنامه ها را غیرقانونی و باج خواهانه می دانستیم.
ب: ارسال پرونده هسته ای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل نیز با 
بند C از ماده 12 اساس�نامه آژانس مغایرت آشکار داشته است چرا که در این 
بند از اساسنامه برای ارجاع پرونده یک کشور عضو به شورای امنیت سازمان 
ملل 2 علت ذکر ش�ده است. اول؛ اثبات انحراف از فعالیت صلح آمیز هسته ای 
به سوی تولید سالح اتمی - DIVERSION - که این انحراف در هیچیک از 
گزارش های آژانس و قطعنامه های شورای حکام نیامده است و دوم؛ بی توجهی 
کشور عضو به توصیه های آژانس برای رفع »تقصیرها و قصورها« که در این زمینه 
نیز قطعنامه نوامبر 2004 آژانس- آبان 83- از رفع- بخوانید بی اس�اس بودن-  
قصورها و تقصیرهای مورد مناقش�ه خبر داده اس�ت. بنابراین از این زاویه نیز 

ارجاع پرونده و قطعنامه های شورای امنیت فاقد اعتبار بوده است.
ج: واژه »قانع شدن« در بند یاد شده یک مفهوم کشدار و بدون مرز است 
و می تواند تفس�یرها و تعریف های متفاوت و غیرقابل اندازه گیری داشته باشد 
و باید پرس�ید که مگر تاکنون حریف در مقابل شواهد و مستندات شفاف ساز 
ایران که بازرسی های پیوسته آژانس گواه صحت آن است ابراز رضایت و اقناع 

کرده است که از این پس چنان کند؟!
6- در توافقنامه ژنو، ابعاد »اقدامات شفاف ساز«  که ایران را ملزم به انجام آن 
کرده اند، تعریف نشده و شفاف سازی مورد نظر حریف بدون مرز رها شده است. 
از این روی می توان و باید نگران بود که آنچه دشمن از ما خواسته است، بسیار 
فراتر از مفاد NPT، پادمان مربوطه و حتی فراتر از پروتکل الحاقی باشد و باید 
از عزیزان تیم هسته ای کشورمان پرسید؛ آیا با پذیرش قید بدون مرز و تعریف 
نشده »اقدامات شفاف ساز« دست حریف برای مطالبات فراتر از پادمان و پروتکل  
الحاقی باز نشده است؟! نباید فراموش کنیم که حریف برای مقابله با موجودیت 
ایران اس�المی به هر جنایتی دس�ت می زند و تاکنون زده است، بنابراین دور از 
انتظار نیست که باز هم مانند 10 سال گذشته، هیچیک از اقدامات شفاف ساز ما 

را »قانع کننده« تلقی نکند! و البته این دفعه با استناد به توافقنامه ژنو!
7- در فص�ل مرب�وط به گام میانی و در فاصل�ه گام اول و گام نهایی از ایران 
-ADDITIONAL  STEPS -خواسته شده است که گام های دیگری نیز بردارد
 و پرداختن به قطعنامه های ش�ورای امنیت س�ازمان ملل را با تعبیر »از جمله 
این گام ها در کنار گام های دیگر« آورده است. که به موضوع قطعنامه ها اشاره 
داش�تیم و اکنون اشاره به این نکته را ضروری و قابل پرسش می دانیم که چرا 
گام ه�ای اضافی را به صورت جم�ع آورده اند؟ و غیر از پرداختن به قطعنامه ها 
که آن را فقط یکی از آن گام ها می دانند انتظار چه گام های دیگری را از ایران 
دارند؟! توافقنامه در این باره س�اکت اس�ت و حریف می تواند با استناد به این 
بند تعریف نش�ده، درپی تحمیل انتظارات غیرقانونی و باج خواهانه مورد نظر 
خود برآید. انتظار منطقی از تیم هسته ای کشورمان این بود که زیر بار گام های 
اضافی تعریف نش�ده نروند و از طرف مقابل بخواهند منظور خود از این گام ها 

را دقیقا مشخص کند که متاسفانه این انتظار ضروری برآورده نشده است!
8- در فصل مربوط به گام نهایی، از ایران خواس�ته ش�ده که نگرانی های 
حریف درباره رآکتور آب س�نگین اراک IR-40 را به طور کامل برطرف کند و 
آمده است که ایران در این تاسیسات هیچگونه بازفرآوری انجام نخواهد داد و 
هیچگونه تاسیساتی که قادر به انجام بازفرآوری باشد نیز ایجاد نخواهد کرد. 

و این یعنی تعطیلی رآکتور آب سنگین اراک!
9- در پایان توافقنامه و درباره گام نهایی و هر یک از گام های میانی تاکید 
ش�ده اس�ت »اگر همه آنچه در این سند آمده اس�ت، مورد توافق قرار نگیرد، 
مانند آن اس�ت که هیچ توافقی به دست نیامده است« و از این گزاره با عنوان 

»اصل اساسی« یاد شده است.
توضی�ح آن ک�ه گام اول با جزئیات در توافقنامه آمده اس�ت ولی گام های 
میانی و نهایی- همانگونه که اشاره شد- اگرچه با همه جزئیات ذکر نشده است 
ولی چارچوب های آن با دقت- بخوانید زیرکی و موذی گری حریف- مش�خص 
گردیده و کاربرد »اصل اساسی« مورد اشاره دقیقا در همین نقطه است. به بیان 
دیگر، حریف تاکید کرده است که عالوه بر توافق روی جزئیات گام اول، تمامی 
چارچوب تعیین ش�ده برای گام های میانی و نهایی نیز بایستی از جانب ایران، 
پذیرفته تلقی ش�ود و در غیر این صورت گویی هیچ توافقی صورت نپذیرفته 
است! بنابراین بند یادشده، در ماهیت خود، ایران را ملزم می کند که عالوه بر 
جزئیات ذکر ش�ده در گام اول بایس�تی ادامه مسیر تا گام نهایی را هم مطابق 
چارچوب تعیین شده از سوی حریف طی کند! اگر چنین باشد، ادامه مذاکرات 

مفهوم و معنای چندانی ندارد.
10- و باالخره اگرچه هنوز گفتنی هایی هست ولی آنچه به اختصار در این 
وجیزه آمده اس�ت فقط چند پرس�ش از مس�ئوالن محترم تیم مذاکره کننده 
کشورمان است که پاسخ به آن برای روشن شدن بیشتر اذهان عمومی درباره 
توافقنامه ژنو، ضروری به نظر می رس�د و می تواند برخی از ابهامات پدید آمده 
را بزدای�د و ای�ن واقعیت نیز به عنوان یک تصمیم اطمینان بخش قابل اش�اره 
است که مسئوالن تیم هسته ای بارها تاکید کرده اند بالفاصله پس از مشاهده 
کمتری�ن تهدید علیه فن آوری صلح آمیز ایران و نادیده گرفتن حق مس�لم و 

قانونی کشورمان به نقطه قبل از توافق بازخواهند گشت.
این نکته نیز گفتنی است که حریف با توجه به فتوای حضرت آقا، کمترین 
تردیدی ندارد که ایران به کارگیری س�الح هس�ته ای را حرام می داند و هرگز
 در پی تولید آن نیست و باز هم به قول حضرتش به هیچ قدرتی هم اجازه تجاوز 

به حقوق مسلم و قانونی ملت ایران را نداده و نخواهد داد.

گفت: یکی از مسئوالن در مصاحبه با فایننشال تایمز گفته است »اگر 
این محاسبات عقالنی و سیاسی که مخصوصا دولت اوباما نشان داده، ادامه 

پیدا کند، غرب رفتار دیگری از ایران خواهد دید«!
گفتم: یعنی اینکه گفته اند همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی 
روی میز است! و این که گفته اند فریبکاری در ژن مردم ایران است! 
و اینک�ه بالفاصله بعد از توافق ژنو درباره متن آن دبه درآوردند! و 
اینک�ه گفته اند ایران به خاطر دفاع از حزب اهلل لبنان یک کش�ور 
طرفدار تروریسم است و... نشانه عقالنیت اوباما و دولت آمریکاست؟!

گفت: اگر این اقدامات وحش��یانه آمریکا نش��انه عقالنیت باش��د، پس 
حتما معنی و مفهوم عقل از نظر ایشان با آنچه همه مردم دنیا می فهمند 

فرق می کند!
گفتم: چه عرض کنم؟! ما که نفهمیدیم منظور ایشان چیست؟!... 
می گویند ش�خصی برای شنیدن انعکاس صدای خود به کوهستان 
رفت و با صدای بلند گفت؛ هان، مان، توم، پینگ و کوه جواب داد؛ 

آقا ببخشید! خیلی سخت بود، یک دفعه دیگه تکرار کن!


