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رئيس مركز امور بين الملل سازمان صداو سيما

 توپ مذاكرات هسته اي 
در زمين آمريكا

مذاكرات  امروز  ايران با گروه 1+5 به نوبه خود از 
ــاس ترين مذاكرات دو طرف طي چند سال اخير  حس
محسوب مي شود. طرف هاي غربي اين مذاكرات را 
آخرين فرصت هاي ايران براي حل مساله هسته اي 
ــك مي خوانند و تالش مي كنند تا  از طريق ديپلماتي
ــه افكار عمومي جهانيان القا كنند كه  از اين طريق ب
ــن ايراني ها بودند كه تاكنون فضاي مذاكرات را در  اي
شرايط آچمز قرار مي دادند و اين آخرين  فرصت دهي 
براي   ايرانيان است تا مساله را در قالب ديپلماتيك از 

بن بست خارج كنند.
ــران با طرف غربي  ــته اي اي تاريخ مذاكرات هس
ــالمي ايران  اما چيز ديگري مي گويد. جمهوري اس
ــن نيت خود را  ــال 2003 تاكنون به دفعات حس از س
ــان داده است و با برداشتن گام هاي  در مذاكرات نش
ــنهادات، عزم خود را براي  عملي و قبول برخي از پيش
اعتماد سازي نشان داده است، اما هر دفعه با سيگنال 
ــده است.  منفي غرب و به خصوص آمريكا مواجه ش
ــازي در سال 2006 و پذيرش پروتكل  تعليق غني س
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گفت وگو با رئيس سازمان فناوري اطالعات

كتايون مافي/ گروه سياسي

ــث و گمانه زني، ايران  ــروز، پس از مدت ها بح ام
ــاي ميز مذاكره  ــروه 1+5 در حالي پ ــورهاي گ و كش
ــر تحليل گران،  ــينند كه به نظ ــتانبول مي نش در اس
ــد وارد  ــك موضع واح ــروه 1+5 با ي ــدگان گ نماين
ــي از گزينه ها در اين  ــد و طيف ــرات نخواهند ش مذاك

مذاكرات مطرح مي شود.
ــي از جمهوري  ــه هيات هاي ــن گفت و گوها ك اي
اسالمي ايران، انگليس، آمريكا، فرانسه، روسيه، چين 
ــالن  و آلمان در آن حضور دارند، در مركز فرهنگي و س
ــتانبول كه از جمله بزرگ ترين  ــهر اس لطفي كردار ش

سالن هاي موجود در منطقه است، برگزار مي شود.
ــام چند دور  ــه دنبال انج ــرف ب ــرات دو ط  مذاك
ــعيد جليلي و  ــرده بين معاونان س گفت وگوهاي فش
كاترين اشتون صورت مي گيرد رياست هيات ايراني 
ــعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران و  را س
رياست طرف مقابل را كاترين اشتون مسوول سياست 

خارجي اتحاديه اروپا به عهده دارند.
ــك روز به طول  ــد اين مذاكرات ي به نظر مي رس
ــام دور بعدي گفت وگوها  ــد و دو طرف با انج بينجام
ــان آن در پايان  ــه زم ــد ك ــت كردن ــداد موافق در بغ

گفت و گوهاي استانبول مشخص خواهد شد. 
تاكنون 3 دور مذاكره بين ايران و گروه 1+5 در ژنو 
و يك دور نيز در استانبول برگزار شده است. تير 1387، 
ــر 1388 و آذر 1389 به ترتيب مذاكرات ژنو يك،  مه
دو و سه برگزار و استانبول نيز در بهمن 1389 ميزبان 
گفت وگوها بود كه به دليل خلف وعده طرف غربي در 
ــل اورانيوم مورد توافق به ايران، به نتيجه  مورد تحوي
ــورهاي  ــيد. پس از آن با توجه به خودداري كش نرس
ــه) و آژانس  ــيه، فرانس عضو گروه وين (آمريكا، روس
بين المللي انرژي اتمي از فراهم كردن سوخت راكتور 
ــوخت تا  ــران، ايران در تصميمي اقدام به توليد س ته
غناي 20 درصد و تهيه و توليد صفحات سوخت كرد و 
در بهمن 1390 اعالم كرد كه اولين مجموعه سوخت 
ــه اي 20 درصد راكتور تهران را توليد و در قلب  صفح
راكتور قرار داده است. از اين رو بحث مبادله سوخت به 

امري منتفي شده از سوي ايران مبدل شد. 
ــود  ــتانبول 2 در حالي برگزار مي ش  مذاكرات اس
ــكا و رژيم  ــوص آمري ــورهاي غربي بخص ــه كش ك
ــتار توقف  ــته خواس ــال گذش ــه س ــتي ك صهيونيس
غني سازي و خارج شدن همه اورانيوم غني شده ايران 
از كشور بودند، امسال با عقب نشيني آشكار از مواضع 
سال گذشته، فقط بر توقف غني سازي 20 درصد تاكيد 

مي كنند.
سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي پيش از 
ــزاري اين دور از گفت وگوها ضمن اعالم آمادگي  برگ
ــق و رو به جلو براي  ــراي گفت و گوهاي موف ــران ب اي
همكاري هاي بيشتر ابراز اميدواري كرد طرف مقابل 
ــود تا اين دور از  نيز با همين رويكرد وارد مذاكرات ش
گفت و گوها نتايجي داشته باشد كه اعتماد ملت ايران 
ــب كند.جليلي همچنين از ابتكارات جديد ايران  را جل
در مذاكرات استانبول خبر داد و گفت: نمايندگان ايران 
با ابتكارهاي جديد در مذاكرات شركت خواهند كرد و 
اميدواريم كشورهاي 1+5 نيز با رويكردهاي سازنده 
ــوند.همچنين سرگئي الوروف وزير  وارد گفت و گو ش
امورخارجه روسيه ضمن استقبال از ابتكارهاي جديد 
ايران در مذاكرات با 1+5 گفت كه روسيه و آمريكا به 

گفت وگوها اميدوار هستند
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جليلي از ابتكارات ايران
 در مذاكرات استانبول خبر داد

با وجود هشدارها براي توقف
 فعاليت واسطه هاي فيش حج 

خريد و فروش ها همچنان ادامه دارد
ــال در آستانه اعزام، بازار خريد و فروش  هرس
ــود، اين  ــاي حج تمتع و عمره داغ مي ش فيش ه
ــازمان  ــووالن س ــت كه به گفته مس درحالي اس
ــت  ــج، خريد و فروش اين فيش ها قانوني نيس ح
و دالالن نيز با ثبت در دفاتر زيارتي و دفاتر اسناد 
رنگ قانوني به اين كار غيرقانوني خود مي دهند؛ 
اما هنوز هيچ سازمان و مرجعي مسوول برخورد با 

اين بازار غيرقانوني فعال نشده است.
ــه گزارش مهر، همزمان با ثبت نام حجاج در  ب
ــروش فيش هاي حج  ــا، بازار خريد و ف كاروان ه
ــبت به قبل بيشتر شده، به طوري كه در  تمتع نس
ــهر و در اغلب موارد در تمامي خيابان ها  سطح ش
ــترده دالالن خريد و فروش  ــاهد تبليغات گس ش

فيش ها هستيم.
ــندگان فيش هاي  ــات فروش ــي تبليغ  درحال
ــده كه سازمان  ــتر از قبل ش حج تمتع و عمره بيش
ــالم كرده كه خريد فروش  ــج و زيارت بارها اع ح
فيش ها غيرقانوني است كه البته به نظر مي رسد 
مسووالن سازمان حج ابزار قانوني براي برخورد 

با واسطه ها را ندارند.
ــوي ديگر، نرخ هاي اعالم شده از سوي  از س
ــياري با نرخ هاي سازمان  دالالن نيز تفاوت بس
ــه در برخي موارد تا 3 برابر  ــج دارد، به طوري ك ح
ــاس با  ــد و برهمين اس قيمت واقعي آنها مي رس
ــادي به جيب  ــود زي ــد و فروش فيش ها، س خري

دالالن و واسطه ها مي رود. 
ــوي  ــر هزينه اي كه از س ــال حاض ــا در ح ام
ــازمان حج براي سفر معنوي عمره و حج تمتع  س
ــده حدود يك ميليون تومان و 5 ميليون  اعالم ش
ــت اما دالالن هزينه فيش حج تمتع را  تومان اس
11 ميليون تومان و عمره را 3 ميليون تومان براي 

سال جاري عنوان مي كنند.
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كمتر از 4 ماه ديگر، دانشگاه آزاد وارد 30 سالگي مي شود
مريم يوشي زاده  / گره جامعه

ــنيده ايد كه مي گويند «حافظه اذهان  شما هم ش
عمومي ضعيف است؟» شايد درست باشد، اما نه درباره 
همه چيز؛ خيلي از حرف ها و وعده هاست كه تا سال ها 
ياد همه مي ماند مثال اگر همين حاال از بغل دستي تان 
ــجو از  ــده اي كه فرهاد دانش ــيد مهم ترين وع بپرس
ــتن پشت ميز رياست دانشگاه  آزاد مطرح  زمان نشس
ــت؟ بي معطلي مي گويد: «كاهش  كرده است، چيس
ــهريه دانشگاه آزاد» و اگر دانشجو نتواند وعده اش  ش
ــال هاي آينده هم هر بار   ــي كند احتماال در س را عمل
ــنونده ها يكصدا همان  ــش تان را تكرار كنيد، ش پرس
ــخ را مي دهند. مي دانيد چرا؟ چون مساله شهريه  پاس
ــگاه اصلي ترين دغدغه يك ميليون و 700  اين دانش
ــجوي كنوني آن و خانواده هاي شان است،  هزار دانش
همان طور كه پيش تر هم 4 ميليون فارغ التحصيل را 

در دوره دانشجويي دل نگران مي كرد.
ــگاه آزاد وارد 30 سالگي  كمتر از 4 ماه ديگر، دانش
ــالي كه براي مسووالن اين دانشگاه  مي شود؛ 30 س
ــر از روزهاي  ــيب، طوالني و پ ــر فراز و نش دوره اي پ
ــت. روزهاي خوش دانشگاه  خوش و ناخوش بوده اس
ــد  ــد كنكور باعث مي ش آزاد همان زماني بوده كه س
ــري روي متقاضيان آموزش  درهاي دانشگاه  سراس
ــت نيمكت دانشگاه  ــته بماند و نشستن پش عالي بس
آزاد تنها راه ادامه تحصيل براي مردودي هاي كنكور 

سراسري بود. 
روزهاي ناخوش اين دانشگاه نيز مربوط به همين 

ــت كه دانشگاه هاي غيرانتفاعي و  سال هاي اخير اس
ــهريه  ــده  و از آنجا كه ش پيام نور رقباي جدي اش ش
ــبت به اين دانشگاه مي گيرد، خيلي ها كه  كمتري نس
ــته اند، به  ــوق ادامه تحصيل در مقطع عالي را داش ش
ــگاه آزاد، رفته اند سراغ رقبايش و هجرت  جاي دانش
دسته جمعي شان باعث شده به گواه منابع غيررسمي، 
برخي شعبات اين دانشگاه به دليل نداشتن دانشجوي 

كافي در آستانه تعطيلي قرار بگيرد.
 پول نداري برو...

ــگاه  ــان دانش ــراي آنها كه اعضاي خانواده ش ب
ــتند و پاي مدرك تحصيلي شان هم مهر  آزادي نيس

ــگاه آزاد ندارد، حرف و حديث ها درباره شهريه  دانش
ــت، اما  ــگاه آزاد فقط يك كابوس دورادور اس دانش
ــجويان اين دانشگاه تجربه اي تلخ است  براي دانش

كه گاهي سرنوشت شان را عوض مي كند، 
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اصال قرار نيست اينترنت جهاني را قطع كنيم

پوردستان:هر تهديد دشمن فورا سركوب مي شود
ــالمي ايران با تاكيد بر اين كه از رصد تهديدات  ــده نيروي زميني ارتش جمهوري اس فرمان
دشمن غافل نيستيم، گفت: ارتش در كنار ساير نيروهاي مسلح اجازه هيچ حركتي را به دشمنان 
نخواهد داد و هر تهديدي را كه جنبه عملي و عيني به خود گيرد، در همان ابتدا سركوب خواهد 
كرد.به گزارش مهر، امير احمدرضا پوردستان در مراسم نماز جمعه ديروز تهران افزود: دشمنان 
در شرايطي نيستند كه بتوانند جبهه اي عليه جمهوري اسالمي ايران باز كنند، اما براي نيروهاي 
ــالمي ايران، دشمن، دشمن است و در هيچ شرايطي كوچك، خوار و حقير  ــلح جمهوري اس مس

شمرده نمي شود.
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هر وقت كه بحث شبكه ملي اطالعات يا همان 
چيزي در افواه عمومي به اينترنت ملي مشهور شده 
ــوال هم مطرح مي شود  پيش مي آيد به دنبال اين س

كه هدف از راه اندازي اين شبكه چيست؟
 آيا قرار است بعد از استقرار كامل آن محدوديتي 
در دسترسي به شبكه جهاني اينترنت براي كاربران 
ــان مي توانيم از  ــود بيايد؟ آيا همچن ــي به وج ايران
سايت هاي محبوبي مثل گوگل و ياهو و ايميل هاي 

آنها استفاده كنيم؟
ــگاهي و  ــي به محافل دانش ــواالت حت  اين س
ــده كه شايد يكي از داليل آن  علمي هم كشيده ش
ــفاف و دقيق مسووالن مرتبط  عدم پاسخگويي ش

ــواالت مطرح پيرامون شبكه ملي  با اين حوزه به س
اطالعات باشد.

ــاون وزير  ــي حكيم جوادي مع ــن بار عل ــا اي  ام
ــاوري اطالعات در  ــازمان فن ارتباطات و رئيس س
ــايعات را  ــا جام جم صراحتا تمام اين ش گفت وگو ب
مردود اعالم و تاكيد مي كند كه شبكه ملي اطالعات 
ــه اينترنت جهاني براي  ــي ب محدوديتي در دسترس
ــفت  ــخ هاي س ايرانيان فراهم نخواهد كرد. با پاس
ــواالت و شايعات  ــختي كه حكيم جوادي به س و س
مرتبط با اين حوزه داده است، قاعدتا بايد نگراني ها 

در اين باره مرتفع شود.
مشروح اين گفت وگو را در صفحه 7 بخوانيد.

ــازي هاي اتحاديه عرب و شوراي  همزمان با جوس
همكاري خليج فارس در خصوص ديدار  روز چهارشنبه 
محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري  از جزيره ابوموسي، 
ــورمان  معاون عربي، آفريقاي وزارت امور خارجه كش
بازديد رئيس جمهور از جزيره ابوموسي را يك موضوع 
ــيون امنيت ملي و  ــوان كرد و رئيس كميس داخلي عن
ــت خارجي مجلس نيز گفت كه موضوع مالكيت  سياس

ايران بر ابوموسي قابل مذاكره نيست. 
ــژاد،  ــود احمدي ن ــته محم ــه گذش ــر هفت اواخ
رئيس جمهور كشورمان در جريان دور چهارم سفرهاي 
استاني خود به هرمزگان وارد جزيره ايراني ابوموسي شد 
تا بلندپايه ترين مقام كشور باشد كه تاكنون از اين جزيره 
كوچك اما استراتژيك و جنجالي ايران در نزديكي تنگه 
هرمز ديدن مي كند. اين سفر اما با واكنش امارات متحده 

عربي همراه شده است.
ــيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان، وزير خارجه امارات  ش
ــخناني كه در خبرگزاري رسمي اين كشور منتشر  در س
شد ادعا كرد: اين سفر نقض گسترده حاكميت امارات بر 
سرزمين خود و ناديده گرفتن همه تالش ها و اقداماتي 
ــالمت آميز اين مساله از طريق  ــت كه براي حل مس اس
ــتقيم يا مراجعه به دادگاه بين المللي  گفت وگوهاي مس
ــن در اظهاراتي به دور از  صورت مي گيرد. وي همچني
ــمي احمدي نژاد به جزاير  واقعيت مدعي شد: سفر رس
سه گانه، تغييري در وضعيت حقوقي آنها ايجاد نمي كند 
ــش جدايي ناپذير از خاك  ــن 3 جزيره همچنان بخ و اي

امارات هستند!!
ــي جزيره اي  ــت كه جزيره ابوموس اين در حالي اس
متعلق به ايران در خليج فارس است. مساحت اين جزيره 

در حدود 25 كيلومترمربع مي باشد و بنابر اسناد تاريخي 
حاكميت ايران بر جزاير سه گانه (ابوموسي، تنب بزرگ 
و تنب كوچك) ريشه در دوره امپراطوري هاي عيالمي، 
ــي، اشكاني و ساساني دارد. پس از اشغال  ماد، هخامنش
اين جزيره توسط دولت انگليس تا سال 1971 هيچ كدام 
از دولت هاي ايران اين اشغال را قبول نداشته و ابوموسي 
ــيمات كشوري  به همراه تنب بزرگ و كوچك در تقس
ــت و در سال 1971 اين جزاير با پيگيري  ايران قرار داش

ايران از اشغال انگليس خارج شد.
واكنش شيخ نشين هاي خليج فارس

ــانه اي وزارت خارجه  ــاال پس از اين جنجال رس ح
ــورت ناميد سفير خود در تهران  امارات با بيان آنچه مش
سيف محمد عبيدالزعابي را به امارات فرا خواند. در ادامه 
ــز در بيانيه اي اين  ــازي ها، پارلمان امارات ني اين جوس

مساله را محكوم و سخنراني احمدي نژاد در جمع مردم 
ابوموسي را «سخنراني تحريك آميز» خواند.

ــز در اقدامي  ــارس ني ــكاري خليج ف ــوراي هم ش
ــاي امارات با  ــت از اين ادع ــه و در حماي مداخله جويان
محكوم كردن سفر رئيس جمهور ايران به اين منطقه، 
ــه اين بازديد نقض حاكميت  ــد ك در بيانيه اي مدعي ش
ــي رود نه تغيير وقايع تاريخي  ــمار م دولت امارات به ش
ــه گانه! اتحاديه  و حقوقي و حاكميت امارات بر جزاير س
ــد را اقدامي  ــن بازدي ــكار اي ــز در دخالتي آش ــرب ني ع
ــاله نقض  ــد كه اين مس توجيه ناپذير خواند و مدعي ش
ــكار تالش هاي مسالمت آميز براي حل اين مساله  آش
بوده است. نبيل العربي، دبيركل اين اتحاديه در بيانيه اي 
با بيان اين ادعاي واهي كه با نگراني بسيار اخبار مربوط 
ــي را پيگيري  ــه جزيره ابوموس ــفر احمدي نژاد ب به س

ــه اقدامات كه  ــرد كه بايد از اين گون ــد، اعالم ك مي كن
ــدن روابط  ــب افزايش تنش ها در منطقه و تيره ش موج
ــورهاي عربي و ايران مي شود، خودداري كرد. او در  كش
ــالمت آميز از  ادامه ضرورت در پيش گرفتن راه حلي مس
طريق انجام مذاكرات مستقيم يا ارجاع پرونده به دادگاه 

الهه را خواستار شد. 
پاسخ مقام هاي ايراني

ــردي معاون عربي، آفريقاي  به دنبال چنين رويك
ــه در واكنش به برخي اظهارات وزير  وزارت امورخارج
ــي در خصوص بازديد  ــه امارات متحده عرب امورخارج
رئيس جمهور ايران از جزيره ابوموسي تاكيد كرد: ديدار 
محمود احمدي نژاد از اين جزيره، موضوعي داخلي است 

كه در چارچوب سفر استاني وي انجام گرفته است. 
ادامه در صفحه 2 

پاسخ ايران به ادعاهاي امارات
امير عبدالهيان: سفر رئيس جمهور به جزيره ابوموسي موضوعي داخلي است 
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