
ادامه از صفحه اول
ــت ازجمله رسانه هايي است كه  ــريه انگليسي اكونوميس نش
ــو پرداخته و با  ــته اي ژن ــه  محتواي  مذاكرات هس ــي، ب در تحليل
تشريح جزئيات فعاليت برخي مراكز هسته اي كشورمان در فردو 
ــت: «كليد هر گونه توافق با ايران  ــنگين اراك، نوشته اس و آب س
موافقت تهران با پروتكل الحاقى سازمان بين المللي انرژى اتمى 
ــان اجازه مى دهد به طور سرزده به تاسيسات  ــت كه به بازرس اس
ــته اى ايران سركشى كنند.» گزارش اين نشريه غربي تاكيد  هس
ــود چارچوب مورد توافق  ــتى كه بايد تثبيت ش دارد كه گام نخس
ــت كه وضع نهايى برنامه هسته اى  ــش قدرت و ايران اس ميان ش
ايران و اهداف مشترك دو طرف را مشخص مى كند. اين اقدامات 
با گام دوم همراه خواهد شد كه طى آن ايران يك سرى از اقدامات 
براى متوقف كردن برنامه هسته اى انجام خواهد داد كه با كاهش 
ــه گام تحريم هاى غرب به ويژه در زمينه صادرت نفت و گاز  گام ب
ــه بازرگانى ايران با بقيه جهان را با چالش  ــات اقتصادى ك و اقدام

مواجه كرده همراه خواهد شد.

 توقف غني سازي 20درصدي و پذيرش
 پروتكل الحاقي

ــته اي نيز  ــور از مذاكرات هس ــگاه خبري المانيت ــت پاي رواي
ــت. اين رسانه كه مدعي است به جزئياتي از طرح  جالب توجه اس
ــنهاد ايران مواردى از جمله  ــت يافته، ادعا كرده كه پيش ايران دس
ــازى 20درصدى، قول تبديل ذخاير 20درصدى به  تعليق غنى س
ــيدن از اورانيوم مصرف شده در  ــت كش ــوخت و دس ميله هاى س
ــاخته شود  در بر  ــت در اراك س ــنگينى را كه قرار اس راكتور آب س
ــن اطالعات را از «منبعى  ــت كه اي مى گيرد. المانيتور مدعى اس
ــته اصالت خود را ثابت  ــت كه در گذش ايرانى» دريافت كرده اس

كرده است.
اين منبع ناشناس گفته وزير خارجه ايران، پيشنهاد خود را در 
ــت. در مرحله اول، ايران  ــش ماهه ارائه كرده اس قالب دو مرحله ش
ــف و تالش مى كند كه ذخاير  ــد اورانيوم 20درصدى را متوق تولي
ــوخت براى راكتور تحقيقاتى تهران  موجود خود را به ميله هاى س
تبديل كند. ارائه اطالعات بيشتر در مورد راكتور آب سنگين اراك و 
از جمله دسترسى آژانس براى نظارت بر ساخت آن، نظارت كامل 
بر تاسيسات غنى سازى در فردو كه به يك مركز تحقيقاتى تبديل 
ــد، مذاكره بر سر محدود كردن ميزان توليد در تاسيسات  خواهد ش
ــاعه كه  ــته اى نطنز و تصويب پروتكل الحاقى پيمان عدم اش هس
امكان بازرسى هاى سرزده را فراهم خواهد كرد هم گام هاي بعدي 
ــانه هرچند ادعا كرده كه منابع  ــامل خواهد شد.اين رس ايران را ش
ــار جزئيات  غربي به دليل تعهد به محرمانه ماندن مذاكرات از انتش
ــت كه برداشتن  گفت وگوها خودداري كرده اند، اما احتمال داده اس
موانع خريد دارو توسط ايران از آمريكا و اروپا، يكي از گام هاي طرف 

مقابل در مقابل گام هاي عملي ايران خواهد بود.

 منابع موثق رسانه ها، طرح را نديده اند
ــد با هدف  ــت دار كه به نظر مي رس ــن گمانه زني هاي جه اي
ــت  ــده، درحالي اس ــر ش ــرار دادن مذاكرات منتش ــر ق تحت تاثي
ــوك  به مردم  ــروز در صفحه فيس ب ــواد ظريف دي ــه محمدج ك
ــه گزارش داد: «توافق كرديم كه بحث ها محرمانه بماند.  اين گون
ــاى  ــتن از افش ــرات به معناى واهمه داش ــدن مذاك محرمانه مان
محتواى آن نيست. اطمينان داشته باشيد كه هيچ نگرانى در مورد 
ــد، نداريم. اما هدف ما از  اعالم عمومى آنچه در مذاكرات طرح ش
اين مذاكرات رسيدن به تفاهم است و نه بهره بردارى هاى زودگذر 
تبليغاتى. بنده و همكارانم آمادگى داريم كه فشار تبليغاتى را تحمل 

كنيم ولى به نتيجه مذاكراتى كه با حقوق و منافع مردم ايران ارتباط 
دارد خدشه اى وارد نشود.» او در ُپست فيس بوكي خود اضافه كرده 
ــت: «در روابط بين الملل، محرمانه ماندن جزئيات مذاكراتى  اس
ــت امرى طبيعى و عادى است. معموال محتواى  كه در جريان اس
ــى رود كه طرف هاى مذاكره اميدى به  ــى روى آنتن ها م مذاكرات
ــته باشند و فقط براى فشار سياسى و بهره بردارى  نتيجه آن نداش

تبليغاتى اين چنين اقدامى را انجام دهند.»
ــتوار  ــده و همكارانم آنچنان اس ــان اين كه «بن ــف با بي ظري
ــاى مطالب  ــم كه هيچ نگرانى از افش ــى مذاكره كرده اي و منطق
ــت: «طرحى هم كه  ــرات نداريم»، در اين مطلب آورده اس مذاك
ــد و در طول دو روز مورد بحث قرار  ــوى بنده در ابتدا ارائه ش از س
ــطح كارشناسى  ــد كه در هفته هاى آينده در س گرفت و توافق ش
مورد بحث بيشتر قرار گيرد، چارچوبى براى گفت وگو و رسيدن به 
فهم مشترك ارائه مى داد. اين چارچوب كه مورد توافق قرار گرفت 
ــترك، گام نهايى و اقدامات  ــيدن به تفاهم در مورد هدف مش رس
ابتدايى جهت اطمينان سازى متقابل بود. در مورد محتواى هريك 
ــى صورت گرفت ولى  ــور هم بحث هاى جدى و خوب ــه مح از س
ــيدن به توافق، به گفت وگوى بيشتر كه براى هفته هاى  براى رس
ــده است، نيازمنديم.» وي با اشاره به برخي  آينده برنامه ريزى ش
گمانه زني هاي رسانه اي درباره محتواي مذاكرات، تصريح كرده 
است: « ديدم كه برخى رسانه هاى غربى از قول منابع موثق ايرانى 
مطالبى را در مورد جزئيات خيالى طرح نوشته اند. برخى دوستان 
داخلى هم نقل كرده اند. من همه اين مطالب را خواندم و بگذاريد 
خيال همه را راحت كنم. همه اينها حدس و گمان است. هيچ كدام 
ارتباطى به طرح و بحث هاى جلسه ندارد. چه محتوا و چه شكل. 
ــان هم طرح را نديده اند و بهتر است  ــانه ها خودش منابع موثق رس

اعتبار خودشان را با ادعاى اطالع از طرح خدشه دار نكنند.»
ــت: منابع ايرانى كه با رسانه ها  وي در صفحه توئيتر خود نوش
گفت وگو مى كنند، تنها حدس و گمان هاى خود را اظهار مى كنند 
و كسانى كه از طرح ايران در ژنو آگاه هستند هيچ صحبتى نخواهند 

كرد.

 صهيونيست ها از موفقيت مذاكرات واهمه دارند
ــر محرمانه بودن  ــده تا ايران ب ــي كه باعث ش ــي از داليل يك
ــتي و فشار بر  ــارد، نگراني ها از البي صهيونيس مذاكرات پاي فش
مذاكره كنندگان براي بى انعطاف  بودن در مقابل تهران است. وزير 

امورخارجه در همين راستا يادآور شده است كه «مى دانيم گروهى 
ــيدن اين مذاكرات نيستند. بيشترين واهمه  مايل به به نتيجه رس
ــت ها دارند و با توجه به حضور  از موفقيت مذاكرات را صهيونيس
پررنگ اين گروه در رسانه هاى غربى احتمال تالش هاى متنوع و 
بعضى وقت ها عجيب و غريب آنها براى برهم زدن مذاكره بسيار 
ــانه هاى صهيونيستى  ــت. حتى ديده ايم كه تازگى ها رس زياد اس
حامى بازدارندگى ايران شده اند و هرگونه توافق هسته اى را برهم 
زننده اين بازدارندگى توصيف كرده اند. اين ها همه نشانه استيصال 
جنگ طلبان است، و من يقين دارم كه حناى اين عده رنگى براى 

مردم ما ندارد.»
ــتر نشان مي دهد كه  اين نگراني ها آن گاه اهميت خود را بيش
ــه خبر پايگاه خبرى دبكا نزديك به منابع امنيتى و نظامى رژيم  ب
ــتى توجه كنيم كه ديروز از البى عربستان، اسرائيل و  صهيونيس
اميرنشين هاى خليج فارس در كنگره آمريكا عليه ايران خبر داده 
است. به گزارش فارس، اين البيگري ها پس از حضور نمايندگان 
ــورهاي منطقه در اراضي اشغالي  ــتان و برخي ديگر از كش عربس

آغاز شده است.

 آمادگي واشنگتن براي آزادسازي بخشي از 
دارايي هاي ايران

با وجود تاكيد ديپلمات ها بر محرمانه بودن مذاكرات و اصراري 
ــخنگوي رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا  كه مايكل مان س
ــت كه «هرگز  ــته و گفته اس ــو با خبرگزاري ترند داش در گفت وگ
ــاره محتواى گفت وگوها در ژنو صحبت نمى كنيم»، روزنامه  درب
ــات احتمالي ايران و  ــاره به توافق نيويورك تايمز ديروز بدون اش
ــي از  ــازي بخش ــنگتن براي آزادس ــو، از آمادگي واش 1+5 در ژن
دارايي هاي مسدودشده ايران خبر داده و نوشته است كه يك مقام 
عالى رتبه دولت آمريكا گفته واشنگتن به دنبال دور جديد مذاكرات 
ــته اى اش در حال سبك و  دلگرم كننده با ايران درباره برنامه هس
ــنگين كردن پيشنهادى براى كاهش فشار تحريم ها به تهران  س
از طريق پيشنهاد دادن دسترسى ايران به ميلياردها دالر درآمدى 
است كه در سال هاي اخير به دليل تحريم ها مسدود شده است به 
شرطى كه دولت ايران گام هاى مشخصى را براى كاهش برنامه 

هسته  اى اش اتخاذ كند. 
ــن هم به نقل از نوربرت  ــايتونگ چاپ برلي روزنامه تاگس س
ــركتي بانك ايران و اروپا  ــتركان ش آيزن منگر، رئيس بخش مش

نوشت: بازرگانان و شركت هاي اقتصادي بسيار اميدوارند با توجه 
ــرگيري مذاكرات هسته اي، تحريم هاي  به تحوالت جديد و از س
ــود تا بتوانند دوباره به فعاليت اقتصادي و  غرب عليه ايران لغو ش
تجاري خود با اين كشور ادامه دهند. «بانك ايران و اروپا» ازجمله 
ــات اقتصادي است كه بسياري اميدوار است  با لغو تحريم  موسس

روبه رو شود.

 مذاكرات محرمانه، تاكتيكي براي مقابله 
با البي صهيونيستي

ــران و 5+1  ــدن مذاكرات اي ــراي محرمانه مان ــا توافق ب ام
واكنش هاي داخلي بسياري داشته و هرچند عده اي مذاكره پشت 
درهاي بسته را به نفع ايران ندانسته اند، اما عالء الدين بروجردي، 
ــيون امنيت ملي مجلس گفته است كه «با توجه به  رئيس كميس
سياست تخريبى رژيم صهيونيستى و اين كه به دنبال اين هستند 
ــد و به عنوان يك  ــورمان به پايان نرس ــته اى كش تا موضوع هس
اهرم فشار استمرار پيدا كند، به همين دليل بى اطالعى آنها از ريز 
ــات مى تواند محرمانه بودن محتواى مذاكرات  مذاكرات و توافق

را توجيه كند.»
ــت نتايج مذاكرات  ــتاني ها كه فردا قرار اس با وجود اين بهارس
ــبت به برخي گمانه زني هاي  ــي قرار دهند، نس ژنو را مورد بررس
رسانه اي درباره اين گفت وگوها از جمله پذيرش پروتكل الحاقي 

واكنش نشان داده اند.

 مهر محرمانه، اين بار باطل نمي شود؟
هرچند سابقه مذاكرات هسته اي نشان داده كه ديپلمات هاي 
غربي معموال با تكيه بر ديپلماسي رسانه اي خود و انتشار قطره چكاني 
اطالعات مديريت شده، در راستاي مديريت افكارعمومي مطابق با 
خواسته خود تالش مي كنند، اما به نظر مي رسد مي توان با محرمانه 
نگه داشتن بسته پيشنهادي در مذاكرات، هم قدرت رسانه اي طرف 
مقابل را مهار كرد، هم البي صهيونيستي را در به راه انداختن موج 
ــاخت و هم به بازگشت پرونده هسته اي از  تخريبي خلع سالح س
ــوي راه حلي فني كمك كرد و با اين حال  ــي به س ــيري سياس مس
ــا دور آتي  ــده بر مذاكرات، ت ــه ُمهر محرمانه حك ش ــد ديد ك باي
ــت يا  فشار  رسانه اي  ــته اي اعتبار خواهد داش گفت وگوهاي هس
ــده دور  ــانه اي ش غرب  به  تيم مذاكره كننده 1+5، اولين توافق رس

تازه گفت وگوها را بي ثمر خواهد كرد؟
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 نعيمه اشراقي باز هم حاشيه ساز شد
ــبوك نعيمه اشراقي، نوه  ــار مطلبي در صفحه فيس انتش
ــترده اي همراه شد. يكي  امام خميني (ره)  با واكنش هاي گس
ــهيد همت به نعيمه  از اين واكنش ها، نامه انتقادآميز فرزند ش
ــراقي بود كه البته نوه حضرت امام خميني(ره) انتشار اين  اش
مطلب از سوي خود را تكذيب كرد. با اين همه پژمانفر، عضو 
ــيون فرهنگي مجلس از بررسي اين موضوع در جلسه  كميس
ــايت عصر خبر هم  ــش خبر داد و س ــيون متبوع آتي كميس
نوشت كه به دنبال حواشي و واكنش هاي تند خانواده شهدا به 
اظهارنظر صفحه فيسبوك نعيمه اشراقي، وي عازم اصفهان 

مي شود تا از خانواده شهيد همت دلجويي كند.
مهدي فضائلي كارشناس مسائل سياسي در گفت وگو با 
ــاره به نقل برخي از خاطرات و مطالب نادرست از  فارس با اش
ــوي برخي از اشخاص و عدم واكنش موسسه حفظ و نشر  س
ــوارد، گفت: مراقبت از حريم  ــار حضرت امام (ره) به اين م آث
حضرت امام (ره) و ارائه يك تصوير صحيح و درست از سيره 
ــت كه بايد مورد  ــائلي اس ــان جزو مهم ترين مس زندگي ايش

توجه قرار بگيرد.
نعيمه اشراقي پس از تكذيب نوشتن مطلب توهين آميز در 

صفحه فيسبوك شخصي خود، اين صفحه را مسدود كرد.

موافقت ناطق نوري با تشكيل حزب فراگير
ــنهادهايي كه پيش از اين به حجت االسالم  باوجود پيش
ــزب فراگير  ــن در رأس ح ــرار گرفت ــراي ق ــوري ب ناطق ن
ــده بود، احمد نيك فر ، عضو شوراي مركزي  اصولگرايان ش
ــنيم از  ــين در گفت وگويي با تس ــالمي مهندس ــه اس جامع
ــر در اردوگاه  ــكيل حزب فراگي ــت ناطق نوري با تش موافق
ــه وي محوريت حزب  ــر داده اما گفته ك ــان خب اصولگراي

فراگير را برعهده ندارد.

اجراي غيرعلني احكام پرونده فساد بزرگ
ــاد بزرگ  در حالي كه حكم برخي از محكومان پرونده فس
ــت، آيت اهللا محسني گركاني  ــده اس اقتصادي هنوز اجرا نش
ــت تاخير در اجراي  ــور در خصوص عل رئيس ديوان عالي كش
ــت  حكم متهمان اصلي اين پرونده به مهر گفت: اين طور نيس
كه اين احكام اجرايي نشود، بلكه اجراي احكام به صورت علني 
و آشكار صحيح نيست. وي ادامه داد: احكام اجرا مي شود و اموال 
از كساني كه اختالس كرده اند و ميليون ها تومان از بيت المال 
به جيبشان رفته است پس گرفته مي شود اما به مصلحت نيست 

كه اين موضوع در جامعه بيش از اين باز شود.

مطهري به دنبال تشكيل فراكسيون جديد 
ــدگان حامي  ــد كه برخي نماين ــدي قبل گفته مي ش چن
ــيون رهروان واليت،  ــعاب از فراكس ــت با انش دولت قرار اس
ــيوني جديد با نام اعتدال در مجلس تشكيل دهند، اما  فراكس
ــاره به تمايلش  حاال علي مطهري، نماينده مردم تهران با اش
براي تاسيس فراكسيوني در مجلس با نام فراكسيون صداي 
ــكيل اين فراكسيون، به  ملت گفت: البته در صورتي كه با تش
فراكسيون رهروان واليت آسيبي وارد نشود اين كار صورت 

خواهد گرفت.
وي در گفت وگو با تسنيم، اين را هم گفته است كه به دولت 
ــاخته نكند و  ــيس حزب دولت س توصيه مي كنم اقدام به تاس
اجازه دهد كه احزاب در فضاي طبيعي جامعه تشكيل شوند.

چه كسي نامه اعتراض وزراي 
احمدي نژاد به مشايي را نوشت؟

ــا پايان يافتن دوره فعاليت دولت احمدي نژاد، اين روزها  ب
برخي اعضاي كابينه او برخي مسائل مربوط به دوران رياست 
جمهوري وي  را مطرح مي كنند از جمله اين مباحث، موضوع 
ــفنديار  ــه معاون اولي اس ــين ب ــراض وزراي دولت پيش اعت
ــت دولت نهم با اشاره به  ــايي است كه وزير بهداش رحيم مش
ــايي به معاون اولي در برنامه شناسنامه  ماجراي انتخاب مش
گفت: در اين رابطه يك نامه از طرف آقاي صفار تنظيم شد و 
يك نامه از طرف من كه مقداري خالصه تر بود و همان نامه 

مواد موافقت وزرا قرار گرفت و آن را امضا كردند.
ــنيم، كامران باقري لنكراني، عضو شوراي  به گزارش تس
مركزي جبهه پايداري درباره دليل انصراف خود از انتخابات 
ــاد و برايم  ــم گفت:  اتفاقي كه افت ــت جمهوري 92 ه رياس
خيلي مهم بود، نامزد شدن آقاي جليلي بود. وقتي به وجدان 
ــا دارد كه تفاوت  ــردم ديدم رقابت جايي معن ــودم رجوع ك خ
ــم و يك حرف را بيان  ــا وقتي ما تفاوتي نداري ــود دارد، ام وج
ــت و به همين دليل هم تصميم  مي كنيم، دوگانگي بي معناس

به انصراف گرفتم.

معرفي وزراي پيشنهادي؛ احتماال اين هفته
ــد كه  ــترده، گفته ش ــد پس از گمانه زني هاي گس هرچن
سرپرستان سه وزارتخانه بي وزير به عنوان وزراي پيشنهادي 
دولت به منظور تكميل كابينه به مجلس معرفي خواهند شد، 
اما هنوز با توجه به معرفي نكردن آنها از سوي رئيس جمهور 
ــر دولت در  ــور افراد موردنظ ــان دقيق حض ــه مجلس، زم ب

بهارستان روشن نيست.
ــه مجلس   با اين حال ضرغام صادقي، عضو هيات رئيس
ــه وزير باقيمانده از كابينه دولت  ــنيم گفته است كه س به تس
ــوند.  اين هفته براي اخذ رأي اعتماد به مجلس معرفي مي ش
ــت كه جلسه رأي اعتماد به اين وزراي  او پيش بيني كرده اس
ــتوركار مجلس قرار  ــده در دس ــه آين ــنهادي در دو هفت پيش

مي گيرد.

ماجراي جاسوسان اسرائيلي و واكنش آنكارا
روزنامه آمريكايي واشنگتن پست در گزارشي نوشت كه 
تركيه طي اقدامي عامدانه و آگاهانه در اوايل سال 2012، از 
فعاليت شبكه جاسوسي اسرائيل در خاك ايران پرده برداشت 
و جزئيات آن را در اختيار مقامات تهران قرار داد. به نوشته اين 
روزنامه، با اين اقدام، ضربه سختي به فعاليت هاي جاسوسي 
ــد. روزنامه وال استريت ژورنال نيز  ــرائيل در ايران وارد ش اس
ــت حقان  ــته بود دولت آمريكا نگران اس ــته نوش هفته گذش
ــازمان اطالعات و امنيت تركيه، اطالعات  فيدان،  رئيس س

حساسي را با ايران مبادله كرده باشد.
ــر را رد و آن را  ــه اين خب ــال وزير خارجه تركي ــا اين ح ب
ــنا، احمد داوود اوغلو  ــت توصيف كرد. به گزارش ايس نادرس
به خبرگزاري داغان تركيه گفت: ادعاها درباره رئيس سازمان 

اطالعات و امنيت تركيه بي اساس است.

 پيام تسليت رهبري
 در پي درگذشت رجبعلي طاهري

ــالمي  حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اس
ــدس رجبعلي طاهري  ــت آقاي مهن با صدور پيامي درگذش
ــاني دفتر مقام  ــليت گفتند. به گزارش پايگاه اطالع رس را تس

معظم رهبري، متن پيام رهبر انقالب به اين شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــت ديرين مرحوم آقاي مهندس رجبعلي  درگذشت دوس
ــالص در دوران اختناق و در  ــري را كه از مجاهدان بااخ طاه
ــواده محترم و همه  ــس از آن بودند، به خان ــالب و پ دوران انق
بازماندگان و دوستان ايشان تسليت مي گويم و رحمت و پاداش 

الهي را براي آن مرحوم از خداوند متعال مسالت مي كنم.
سيد علي خامنه اي، 25 / مهرماه / 1392

تشييع و خاكسپاري پيكر طاهري 
ــوم طاهري  پيكر مرح
ديروز در شيراز تشييع و به 

خاك سپرده شد.
ــد  واح ــزارش  گ ــه  ب
ــن  ــر، در اي ــزي خب مرك
ــور  ــا حض ــه ب ــم ك مراس
نمايندگان مردم فارس در 
ــس خبرگان رهبري،  مجل

تعدادي از نمايندگان مردم فارس و تهران در مجلس شوراي 
ــهدا و مردم برگزار شد،  ــالمي و جمعي از خانواده هاي ش اس
ــين (ع)  ــيد عالءالدين حس پيكر اين مرحوم از حرم مطهر س

تشييع شد و در دارالرحمه شيراز آرام گرفت.
ــالمي در  ــري از مبارزان انقالب اس ــاج رجبعلي طاه ح
ــالب تاثير  ــس از پيروزي انق ــاهي بود و پ ــت ستمش حكوم

بسزايي در تثبيت انقالب در استان فارس داشت.
ــكيل سپاه  پاسداران انقالب اسالمي در  تالش براي تش
فارس، نمايندگي مردم كازرون در مجلس شوراي اسالمي، 
نامزدي رياست جمهوري در سال 1372 و استانداري تهران 
از ديگر سوابق اين مرحوم است. مرحوم طاهري پنجشنبه در 

هفتاد و هفت سالگي دعوت حق را لبيك گفت.

ظريف: بنده و همكارانم آنچنان استوار و منطقى مذاكره كرده ايم كه هيچ نگرانى از افشاى مطالب مذاكرات نداريم

آغاز گمانه زني درباره طرح محرمانه ايران

ويژگي هاي بازي بردـ  برد 
ادامه از صفحه اول

ــود،  ــتي و با دقت رعايت ش ــه ويژگي بدرس اگر اين س
ــالم كرد و در  ــردـ  برد اع ــه اين بازي را ب ــوان نتيج مي ت
ــن منافع و زير  ــه يغما رفت ــاهد ب ــر اين صورت  بايد ش غي
ــيم، البته هيهات كه  ــته شدن عزت ملي خود باش پا گذاش

چنين اتفاقي بيفتد!
ــورمان كه  ــته اي كش ــاره مذاكرات تيم جديد هس درب
نخستين دور آن هفته گذشته در ژنو آغاز شد، قضاوت زود 
ــت و  ــت، چراكه اوال دور جديد مذاكرات در آغاز راه اس اس
نبايد انتظار معجزه داشته باشيم و ثانيا محتواي مذاكرات و 
بويژه طرح پيشنهادي ايران محرمانه اعالم شده است كه 
اكنون از چون و چرا درباره آن پرهيز مي كنيم، اما براساس 
ــوي نمايندگان رسمي دو طرف اعالم شد، بايد  آنچه از س
ــفانه لحن نمايندگان 1+5 بويژه كشورهاي  بگوييم متاس
غربي همچنان طلبكارانه، تحكم آميز و از موضع باالست 
و در چنين شرايطي نبايد لحن نمايندگان تيم مذاكره كننده 

كشورمان انفعالي و از موضع پايين باشد.

ــب با حضور ديدار اول ــردا» پنجشنبه ش ــروز، ف ــروز، ام ــه «دي برنام
ــاور فرهنگى رئيس جمهور و عماد افروغ  حسام الدين آشنا، مش
استاد دانشگاه با موضوع بررسى زواياى مختلف انقالب اسالمى 

و قدرت نرم از شبكه سوم سيما پخش شد.
ــه گزارش مهر، افروغ در ابتداى برنامه درباره تاثير انقالب  ب
ــالمى مردم  ــالمى بر قدرت ملت ايران گفت: در انقالب اس اس
جايگاه بلندى دارند و شرط مشروعيت و مقبوليت هستند. وقتى 
بحث مشروعيت پيش مى آيد، فقط به فرمان رهبر توجه مى كنيم 

در حالى كه مردم هم در اين ميان بايد تاثيرگذار باشند.
وى ادامه داد: انقالب در بعد مبانى، اهداف، نيروها، شعارها، 

روش ها و ابزارهايش به طور كلى نرم است.
ــايد اين  ــالمى ش ــنا هم بيان كرد: معناى جمهورى اس آش
ــد كه ما به انواع قرائت هايى كه از جمهوريت مى تواند اتفاق  باش
ــى زده ايم و گفته اين قرائت ها را نمى پذيريم و فقط  بيفتد، برش

جمهوريت اسالم را مى پذيريم.
وى ادامه داد: هر اقدام داخلى كه به سست شدن رابطه ملت و 
حاكميت منجر شود، يك اقدام ضدانقالبى است. كسانى كه راى 

مردم را تزئيني مى دانند، در مقابل قانون اساسى ايستاده اند.
ــت و  افروغ در بخش ديگرى از برنامه گفت: امام، بين سياس
ــت در عمل پيوند ايجاد كردند. اگر جلوتر بياييم، مى بينيم  معنوي
ــعه  ــالمى در بيرون از مرزها هم با همين ادبيات توس انقالب اس

پيدا كرد. صدور انقالب، چيزى نبود جز صدور قدرت نرم انقالب 
ــد از انقالب اتفاق افتاد، تجلى از  ــالمى. پس لرزه هايى كه بع اس

قدرت نرم ما بود نه زور و سالح ما!
ــش ديگرى از  ــور هم در بخ ــاور فرهنگى رئيس جمه مش
صحبت هايش با اشاره به مذاكرات هسته اي ايران و 1+5 اظهار 
كرد: بخش اول كار ما جبران اشتباهاتى است كه در گذشته انجام 

ــده است و بهانه هايى است كه به دست ديگران داديم. بخش  ش
مهمى از اين موضوع در داخل است كه در حال انجام است.

ــرد بايد  ــه صورت مى گي ــت: مذاكره اى ك ــم گف ــروغ ه اف
حكيمانه و از طريق قدرت نرم باشد. ما بايد بتوانيم با جنبش هاى 
دانشجويى و ان جى اوهاى دنيا ارتباط برقرار كنيم و حرف بزنيم. 
ــان داده شود اين تصوير زشتى  ما بايد به اين كمك كنيم كه نش

كه از ما ارائه مى شود خالف واقع است. دنيا بايد ببيند در مذاكره 
چه مى گذرد. چه كسى منصفانه برخورد مى كند و چه كسى براى 

مذاكره شرط مى گذارد.
وي ادامه داد: اگر از اين اهرم ها استفاده كنيم، بايد به عده اى 

اين حق داده شود كه سوال كنند.
آشنا هم اظهار كرد: مساله روشن و دقيق است. ما در جريان 
ــتيم و  ــاله تحريم ايران، آماده مذاكره بوده ايم، هس 1+5 در مس
خواهيم بود. اين مذاكرات چند جانبه است كه طرف هاى مختلف 
جداگانه و در چارچوب رفع تحريم ها مورد مذاكره قرار گرفته اند. 

در اين مذاكرات عزت، حكمت و احترام رعايت شده است.
ــت كه بين  ــوع مذاكرات، تابع توافقاتى اس ــه داد: ن وى ادام
ــود. اين كه هر دو طرف مذاكره با  ــدگان انجام مى ش مذاكره كنن
ــيده اند،  ــى نرس هم توافق كرده اند تا وقتى كه به نتيجه ملموس
ــت تا  اعالم موفقيت يا عدم موفقيت نكنند يك كار تكنيكى اس

ديگران در اين مسير مداخله نكنند.
اما افروغ گفت: وقتى افرادى به نام حامى دولت با ذوق زدگى 
ــن حق دهيد كه  ــت مى كنند، به امثال م ــائل صحب ــن مس از اي
ــخ داد: دولت براى مذاكره با  ــنا پاس ــويم كه آش كمى نگران ش
ــانى كه با ذوق زدگى به دنبال  ــت و بين كس آمريكا ذوق زده نيس
ــتند با دولت جمهورى اسالمى ايران فاصله  رابطه با آمريكا هس

زيادى دارند.

در مناظره با عماد افروغ در برنامه «ديروز، امروز، فردا» مطرح شد

آشنا: دولت براى مذاكره با آمريكا ذوق زده نيست

ــوي  ــران گفت: آنچه اكنون از س ــه موقت ته امام جمع
ــتكبار مطرح است،  مساله  ــت ها و دنياي كفر و اس صهيونيس
هسته اي نيست؛ بلكه دشمني با اسالم و پيغمبر(ص) است.

ــاني  ــد مركزي خبر، آيت اهللا امامي كاش ــه گزارش واح ب
ــاره به مذاكرات اخير  ــاز جمعه تهران با اش ــه دوم نم در خطب
ــتند مبني  ايران و 1+5 اظهار كرد: مطلبي در روزنامه ها نوش
ــرائيل مطرح  ــر اين كه آمريكا مي گويد «براي ما امنيت اس ب
ــت»، مطلبي در اينجا نهفته است و آن اين كه اين جمله،  اس
جمله غلطي است و بايد براي دنيا تبيين شود كه ايران مخل 

امنيت نيست.
ــته اي را حرام مي داند، رهبر  ــالح هس وي افزود: ايران س
ــي  معظم انقالب نيز در اين باره فتوا داده اند و اين فتوا، سياس
ــه اش اسالم و سيره  ــت و ريش ــت؛ بلكه فتواي ديني اس نيس

پيغمبر اكرم(ص) است.
خطيب جمعه تهران گفت: اين كه سردمداران صهيونيسم 

مي گويند «در درجه اول بايد روي امنيت خود حساب كنيم» 
ــالم به دنبال  ــا مي خواهند بگويند اس ــد. اينه دروغ مي گوين
ــاوت  ــت، در حالي كه توحش و قس ــاوت اس ــش و قس توح
ــتند كه جنايت و كشتار  ــت؛ اينها هس مال صهيونيست هاس

مي كنند.
امام جمعه موقت تهران اظهار كرد: آيا جمهوري اسالمي 
ــالح  ــت؟ ما س ــده اس ــوري متعرض ش ايران از ابتدا به كش
ــيره اسالم و پيغمبر  ــته اي را حرام مي دانيم؛ زيرا اين س هس
ــالمي را  ــت كه بايد جامعه اس ــرم(ص) و نكته مهمي اس اك

به آن توجه داد.
امام جمعه موقت تهران در بخش ديگري ازسخنان خود 
با اشاره به پيام رهبر معظم انقالب به كنگره عظيم حج گفت: 
ايشان در اين پيام مطرح فرمودند كه دنياي اسالم با مشكلي 
ــته آن را طرح و برنامه ريزي  ــده كه دشمن از گذش مواجه ش

كرده و در قرن اخير اوج گرفته است.

امامي كاشاني: موضوع دشمني با اسالم است، نه مساله هسته اي

وزير كشور: هر 31 استاندار 
عوض مي شوند

ــتانداران  ــاره به ادامه روند انتصاب اس ــور با اش وزير كش
ــتانداران در 31 استان كشور انجام  جديد گفت: جابه جايى اس

مى شود و انتخاب استانداران با مشورت انجام مى گيرد.
ــم  ــه گزارش فارس، عبدالرضا رحماني فضلي، در مراس ب
ــار كرد: اين جابه جايى ها  ــتاندار جديد گيالن اظه معارفه اس
ــم است و اميدواريم تبديل به خير و نيكى براى همه  يك رس

باشد.
ــا نبايد موجب  ــان اين كه، جابه جايى ه ــور با بي وزير كش
ــود، تصريح كرد: هر دولتى با يك نگاه و گفتمان  دلخورى ش
ــه دولت ها رأى  ــر كار مى آيد و مردم ب ــرد ويژه بر س و رويك
ــئوليت هاى كالن و  ــد و توقع جابه جايى ها را در مس مى دهن

اصلى دارند.
ــه  ــور در جلس فارس همچنين گزارش كرد كه وزير كش

شوراى ادارى گيالن گفته قطع يارانه ها را آغاز كرده ايم.
ــه همين خبرگزاري به نقل از رحماني فضلي در جمع  البت
خبرنگاران نوشت: قطع يارانه ها در گروه هاى باالى درآمدى 
ــتگى به مصوبه مجلس دارد و دولت هماهنگ با مجلس  بس

عمل مى كند.
ــور با بيان اين كه هنوز  ــاس اين گزارش، وزير كش بر اس
ــده است، خاطرنشان كرد:  تصميمى در اين زمينه گرفته نش
ــده و مشخص نيست يك دهك و  اكنون اين بحث مطرح ش
دو يا سه دهك باشد كه احتماال براى بودجه سال 93 اجرايى 
مى شود. به گزارش فارس، وى با بيان اين كه ساالنه 40 هزار 
ــور پرداخت مى كنيم، افزود: اگر  ميليارد تومان يارانه در كش
بتوانيم يارانه را با سود 30 درصد به مردم بدهيم مى توان آن 

را تبديل به سرمايه گذارى كرد.
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