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6/1 ميليارد دالر از دارايى هاى 
بلوكه شده در حساب ايران

ــازى  ــط از دور دوم آزادس با واريز چهارمين قس
ــده ايران، در مجموع دو مرحله  دارايى هاى بلوكه ش
6/1 ميليارد دالر به حساب بانك مركزى واريز شده 
است. به گزارش ايسنا، چهارمين قسط از درآمدهاى 
نفتى بلوكه شده در حالى در روزهاى اخير در حساب 
بانك مركزى نشست كه از دهم مردادماه سال جارى 
همزمان با دور دوم آزادسازى 2/8 ميليارد دالر ديگر 
ــورمان تاكنون 1/9  ــدود شده كش از دارايى هاى مس

ميليارد دالر طى چهار مرحله دريافت شده است.
اما قسط پنجم به مبلغ 500 ميليون دالر نيز كه 12 
ــيد شد، هنوز به حساب بانك مركزى  آبان ماه سررس
ــت. در عين حال كه قسط ششم هم  واريز نشده اس
ــون دالر تا دوم آذرماه آزاد خواهد  به مبلغ 400 ميلي
ــون دالر ديگر از منابع  ــد كه در مجموع 900 ميلي ش
ــده 2/8 ميليارد دالرى را در بر مى گيرد. اين  توافق ش
ــته اى بين ايران و  ــت كه طبق توافق هس درحالى اس
ــارد دالر طى  ــم 4/2 ميلي ــروه 1+5 در دور اول ه گ
هشت مرحله در اختيار بانك مركزى كشورمان قرار 

گرفت.

آمريكا نمى تواند برنامه هسته اى 
ايران را نابود كند 

ــتى  ــترك ارتش آمريكا در نشس ــتاد مش رئيس س
ــه كارنگى براى صلح بين الملل برگزار  كه درموسس
ــدام نظامى برنامه  ــد، گفت: آمريكا نمى تواند با اق ش
ــته اى ايران را نابود كند. به گزارش ايسنا، به نقل  هس
ــبكه خبرى پرس تى وى، ژنرال مارتين دمپسى  از ش
ــات هسته اى ايران تنها  گفت: حمله نظامى به تاسيس
ــته اى  ــد به طور موقت در توانمندى هاى هس مى توان
ــح كرد: ما توان  ــران اختالل ايجاد كند. وى تصري اي
ــران را داريم، البته اگر  ــته اى اي مقابله با توانايى هس
ــته شود. اما... اگر الزم باشد  چنين كارى از ما خواس
ــتفاده از  ــته اى ايران اس ــراى مقابله با موضوع هس ب
ــى كنيم، اين گزينه صرفا برنامه  ابزار نظامى را بررس
ــور را به تاخير مى اندازد و آن را از  هسته اى اين كش
بين نخواهد برد. فرمانده ستاد مشترك ارتش آمريكا 
ــانتريفيوژها يا موشك هاى ايران نيست  گفت: اين س
كه مانع از نابودى برنامه هسته اى اين كشور مى شود، 
ــانى كه تخصص الزم براى احياى  بلكه سرمايه انس
ــته اى  اين برنامه را دارد، مانع از بين رفتن برنامه هس
ايران است. آمريكا و رژيم صهيونيستى بارها تهديد 
كرده اند كه به تاسيسات هسته اى ايران حمله مى كنند. 
اما ايران همواره گفته است به هرگونه تجاوز به خاك 

خود پاسخ مناسبى خواهد داد.

تشريح خدمات ايران به پناهندگان 
در نشست سازمان ملل 

رايزن نمايندگى كشورمان در سازمان ملل با اشاره 
ــه دهه حضور پناهندگانى از همسايگان شرقى  به س
و غربى در ايران گفت: هم اكنون حدود نود و هفت 
درصد اين پناهندگان در مناطق شهرى ايران زندگى 
مى كنند. به گزارش ايسنا، مصباح انصارى در نشست 
كميته سوم مجمع عمومى سازمان ملل درباره گزارش 
ــرعالى پناهندگان، خدمات جمهورى اسالمى  كميس
ايران به پناهندگان و نيز مواضع اصولى تهران درقبال 

موضوع پناهندگان را تشريح كرد.
ــورمان با تاكيد بر اينكه همه  رايزن نمايندگى كش
ــده به پناهندگان افغانى و عراقى در  خدمات ارائه ش
ــورمان  ــم تحريم هاى غيرقانونى ضد كش ايران، برغ
صورت گرفته است، گفت: جمهورى اسالمى ايران 
ــتقرار داوطلبانه پناهندگان  همواره بر بازگشت و اس
در جامعه افغانستان تاكيد كرده است ولى برغم اينكه 
ــتقرار دولت افغانستان  اكنون بيش از يك دهه از اس
مى گذرد، ميليون ها افغانى به وطن خود بازنگشته اند 
و همچنان در كشورهاى ميزبان زندگى مى كنند زيرا 
جامعه بين المللى تالش هاى الزم را در اين باره انجام 
نداده و به تعهدات خود عمل نكرده است. وى افزود: 
براى پناهندگان افغانى، بازگشتى پايدار و استقرارى 
ــت و جمهورى  پويا در وطن خود، حقى الينفك اس
ــالمى ايران در اين راستا به تالش هاى خود براى  اس
ــيدن اين موضوع ادامه خواهد  كمك به عينيت بخش
ــداف جامعه جهانى را  ــارى از مهمترين اه داد. انص
ــازى براى  ــتان و زمينه س ــازى افغانس توجه به بازس

بازگشت داوطلبانه همه پناهندگان افغانى خواند.

تاكيد استراو بر گسترش روابط 
انگليس با ايران

ــه اى در  ــين انگليس در جلس ــر خارجه پيش وزي
ــور بر گسترش  كميته بازرگانى مجلس عوام اين كش
روابط با ايران تاكيد كرد. به گزارش ايسنا، به نقل از 
ــتراو، رئيس گروه  خبرگزارى كويت ( كونا) جك اس
ــتى ايران و انگليس در كميته بازرگانى  پارلمانى دوس
ــترش روابط با  ــوام در باره ضرورت گس ــس ع مجل
ــور در  ــفارت اين كش ــايى س ايران و اهميت بازگش
تهران و روند مذاكرات هسته اى ايران سخنرانى كرد 
ــواالت نمايندگان پاسخ گفت. استراو درباره  و به س
ــفارت انگليس درتهران گفت:  يكى از  ــايى س بازگش
ــايى سفارت در تهران  داليل به تعويق افتادن بازگش
ــت سيستم رواديد  ــال 2011 بسته شده اس كه از س
ــدازى مجدد صدور ويزا  ــت كه انگليس از راه ان اس
ــب اطمينان از وضعيت بازگشت(اتباعش)  بدون كس
از اين كشور خوددارى مى كند. وى با اشاره به روند 
مذاكرات هسته اى ايران و 1+5 گفت: آنان كه با ايران 
دربعد ديپلماتيك و تجارى گفت و گو مى كنند اعالم 
ــوارى هستند  مى كنند كه ايرانيان مذاكره كنندگان دش
. آنها اينگونه اند اما در پايان مى توان به توافق دست 
ــهاى آژانس بين الملل  ــاره به گزارش يافت. وى با اش
ــران در برنامه اقدام  ــاره تعهدات اي انرژى اتمى درب
مشترك اضافه كرد: هيچ گونه شواهدى مبنى بر اينكه 
ــده  ــه در 24 نوامبر 2013 توافق ش ــران از آنچه ك اي
منحرف شده، وجود ندارد. گزارش هاى آژانس نشان 
ــده را اجرا  ــد كه ايران همه آنچه كه توافق ش مى ده
مى كند. وى با اشاره به تحريم هاى يك جانبه آمريكا 
ــت  عليه ايران گفت: اكنون باورى به وجود آمده اس
ــركت هاى تجارى و بانك هاى اروپا نمى توانند  كه ش
با ايران همكارى كنند اين درحالى است كه مسووالن 
آمريكا با اطمينان از اين باور از بانك ها و شركت هاى 

خود كه با ايران تجارت مى كنند حمايت مى كنند.

گروه سياسى- عالمه عزيزى: وال استريت ژورنال، 
ــى از امپراتورى رسانه اى رابرت  روزنامه اى كه بخش
ــروزى انتخاباتى  ــت، بالفاصله پس از پي ــرداك اس م
جمهوريخواهان خبرى در مورد تمايل دولت آمريكا 
ــائل منطقه اى منتشر كرده  به همكارى با ايران در مس
كه اين خبربا واكنش تند طرفداران اقدامات تند عليه 
ــرائيلى مواجه شده  ــانه هاى اس ايران و همچنين رس

است.
ــتريت ژورنال به نقل از منابع آگاه  روزنامه وال اس
ــرد: باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در ماه  اضافه ك
گذشته ميالدى نامه محرمانه اى درباره مقابله با داعش، 

خطاب به رهبر ايران ارسال كرد.
ــترك ميان ايران و  ــا در اين نامه بر منافع مش اوبام
ــالمى  ــوم به دولت اس آمريكا در مقابله با گروه موس
ــوريه و عراق تاكيد كرده است. منابع  (داعش) در س
آگاه اعالم كردند كه اين نامه با هدف تاكيد بر تشديد 
ــريع در روند مذاكرات هسته اى  مقابله با داعش و تس
ــته اين روزنامه آمريكايى،  نوشته شده است. به نوش
ــت كه اوباما نقش  ــاله اس اين نامه تاكيدى بر اين مس
ــران را در مقابله با داعش و بيرون راندن اين گروه  اي
تروريستى از مناطقى كه طى ماه هاى گذشته تصرف 
كرده است، كليدى مى داند. به گفته منابع آگاه، اوباما 
در اين نامه تاكيد كرده است كه هر گونه همكارى در 
ــا حد زيادى به حصول يك  ــارزه با گروه داعش ت مب
ــته اى تا  ــق جامع با گروه 1+5 در مذاكرات هس تواف
ضرب االجل 24 نوامبر وابسته است. منابع آمريكايى 
ــال نامه هاى محرمانه  ــه بار از ارس پيش از اين نيز س
توسط اوباما به مقام هاى ايران خبر دادند. هنوز منبعى 
در ايران درباره اين خبر واكنشى نشان نداده است اما 
ــفاف و جدى  آيت اهللا خامنه اى قبل از اين به طور ش
ــنگتن در زمينه  ــه همكارى ميان تهران و واش هر گون

مقابله با داعش را رد كرده بودند.
انتشار اين خبر و آثار آن مورد توجه فارين پاليسى 
ــيس و يوچى دريزن  ــت. ديويد فرانس قرار گرفته اس
در اين باره نوشته اند كه كارزار رو به گسترش دولت 
ــش و ديگر گروه هاى هدف حمالت  اوباما عليه داع
ــده را در  ــوريه، اياالت متح ــراق و س ــكا در ع آمري
ــويى  ــت. اوباما از س وضعيت پيچيده اى قرار داده اس

با دولت روسيه در هدف تقويت نظامى دولت عراق 
ــده است و از سوى ديگر همراه با دولت  هم راستا ش
ــتركى به نام داعش دارد. آمريكا از  سوريه هدف مش
ــت و دولت  ــوا داعش را مورد حمله قرار داده اس ه
ــوريه روى زمين با داعش درگير است. ولى اعالم  س
خبر نامه سرى كاخ سفيد به رهبر جمهورى اسالمى، 
ــت كه پيروزى در جنگ عليه  يادآور اين حقيقت اس
ــت نخواهد آمد و  ــك ايران به دس ــش بدون كم داع
ــت كه دولت اوباما در  همين حقيقت باعث شده اس
ــمى  ــى را انجام دهد كه با اظهارات رس خفا كارهاي

مقامات آمريكايى متفاوت است.
ــتريت  ــنبه بود كه وال اس ــار، روز پنج ش اولين ب
ــر كرد ولى  ژورنال خبر وجود چنين نامه اى را منتش
ــه، وجود چنين  ــع آگاه از محتواى نام ــدا يك منب بع
ــى  نامه اى را تاييد كرد. اين منبع آگاه به فارين پاليس
گفته است كه در اين نامه باراك اوباما به رهبرى ايران 
نوشته كه گسترش داعش خطرى مشترك براى ايران 
ــور در نبردى مشترك درگير  و آمريكاست و دو كش
ــتند. اين نامه البته به اين معنا نيست كه دو كشور  هس
ــتقيم فعاليت هاى نظامى خود را هماهنگ  به طور مس
مى كنند چرا كه قبال اياالت متحده چنين اقدامى را رد 
كرده بود ولى فرد آگاه از محتواى نامه گفته است كه 
ــتى تقويت شده است. انتشار اين  اكنون چنين برداش
نامه البته فشار سياسى بر كاخ سفيد را افزايش خواهد 
داد. اكنون اعضاى هر دو حزب آمريكا در كنگره ابراز 
ــينى  نگرانى مى كنند كه دولت آمريكا قصد عقب نش
ــيار  ــته اى را دارد تا توافق بس جدى در مذاكرات هس

مهم هسته اى تا 24 نوامبر به دست آيد.
ــواالت جديدى را در  اعالم اين خبر همچنين س
مورد آينده سياست دولت آمريكا در قبال ايران پيش 
خواهد كشيد. ماه گذشته، سوزان رايس مشاور امنيت 
ــه تلويزيونى اعالم كرد كه  ــى آمريكا در يك برنام مل
ــا داعش با ايران  ــده در موضوع جنگ ب اياالت متح
ــت. وى در اين باره گفت: «درباره  همكارى نكرده اس
هيچ جنبه اى از جنگ با داعش ما در حال هماهنگى يا 
مشورت مستقيم با ايرانى ها نيستيم. واقعيت اين است 
ــت از عراقى ها در  ــراق، آنها در حال حماي كه در ع
مقابل داعش هستند ولى ما در حال همكارى نيستيم، 

ما به روشى مستقل و متفاوت مشغول كار هستيم».
نامه اوباما نشان مى دهد كه آمريكايى ها قصد دارند 
در موضوع مقابله داعش حداقل يك گام قابل توجه 
به سوى مشورت با ايران بردارند ولى برنادت ميهان 
سخنگوى كاخ سفيد همچنان اصرار دارد كه تغييرى 
در مواضع آمريكا اتفاق نيفتاده و همچنان سخنان خانم 
ــت. پيش از اين نيز،  ــمى آمريكاس رايس موضع رس
جاش ارنست، ديگر سخنگوى كاخ سفيد اعالم كرده 
بود كه اياالت متحده با ايران همكارى نظامى نخواهد 
ــتراك نخواهد گذاشت.  كرد و اطالعاتى را نيز به اش
اين در حالى است كه مقامات نظامى آمريكايى مستقر 
ــد كه اطالعات از طريق نيروهاى  در عراق پذيرفته ان
عراقى بين دو طرف رد و بدل مى شود. در همين حال 
ــار خبر اين نامه سرى، با واكنش تند رسانه هاى  انتش
اسرائيلى همراه شده است. چند ساعت پس از انتشار 
خبر وال استريت ژورنال، روزنامه اسرائيلى  هاآرتص، 
در عنوان خبر خود در اين باره، نامه نگارى اوباما دور 

از چشم مقامات اسرائيلى را مورد توجه قرار داد.
همچنين جان مك كين و لينزى گراهام، سناتورهاى 
جمهوريخواه و از منتقدان سرسخت باراك اوباما، در 
ــينگتن به تهران،  ــال نامه از واش ــش به اين ارس واكن
بيانيه اى شديداللحن منتشر كرده اند. اين دو سناتور در 
آغاز بيانيه خود مى گويند: «شرم آور است كه درست 
ــوريه براى  در زمانى كه فرياد نيروهاى ميانه روى س
ــوى دولت آمريكا گوش شنوايى  ــتر از س كمك بيش
ــور، از آيت اهللا  ــا، رئيس جمه ــد، باراك اوبام نمى ياب
ــت كه به جنگ عليه حكومت  ــته اس خامنه اى خواس
ــواره از جمله  ــان مك كين هم ــالمى بپيوندد.» ج اس
ــت  ــدان آمريكايى دولت اوباما بوده كه ماه هاس منتق
اين دولت را به دليل عدم كمك بيشتر به اپوزيسيون 

مخالف بشار اسد در سوريه نكوهش كرده اند.
ــه خود حكومت  ــناتور منتقد در ادامه بياني دو س
ــالمى را در ظهور گروه داعش مقصر و  جمهورى اس
ــاره كرده اند كه تهران از راه تاكيد  دخيل دانسته و اش
و پافشارى بر تضادهاى فرقه اى و مذهبى «در سراسر 

خاورميانه» به ظهور اين گروه كمك كرده است.
«حمايت از شبه نظاميان و سياستمداران شيعه در 
ــين كشتار بشار اسد در سوريه،  عراق، كمك به ماش

ــت هاى  تروريس ــردن  ك ــلح  مس
ــال  ــازماندهى انتق ــاس، و س حم
ــان به  ــزب اهللا از لبن ــاى ح نيروه
ــوريه» از جمله مصاديقى است  س
ــراى نمايش  ــن بيانيه ب ــه در اي ك
داعش  ــور  ظه ــران در  اي دخالت 

برشمرده شده است.
سناتورها جان مك كين و لينزى 
گراهام در پايان بيانيه خود يادآور 
ــده اند كه «الزم است كه دولت  ش
ــه حكومت  ــكا درك كند ك آمري
ــالش براى  ــه ت ــتر ب ــران بيش اي
تضعيف آمريكا و بيرون راندن ما 
از خاورميانه اهميت مى دهد تا به 

همكارى با ما».
ــتين واكنش منفى  اما اين نخس
ــت.  به نامه اوباما به خامنه اى نيس
ــس نمايندگان  ــتر رئيس مجل پيش

آمريكا نيز محتواى نامه باراك اوباما 
را رد كرده بود.

وال استريت ژورنال مدعى ارسال نامه رييس جمهور آمريكا به رهبر انقالب شد

واكنش هاى تند اسرائيلى ها به خبر نامه نگارى اوباما
ديپلماسى

سخنگوى كاخ سفيد:
نمى توانم يك «مكاتبه خصوصى» را تاييد كنم 

ــتريت ژورنال» مبنى  ــفيد اعالم كرد كه گزارش روزنامه «وال اس ــخنگوى كاخ س ــت» س «جاش ارنس
ــور به مقام هاى ايران را تاييد  ــط «باراك اوباما» رييس جمهورى اين كش ــال نامه اى محرمانه توس بر ارس

نمى كند.
ــاره به گزارش روزنامه وال استريت ژونال مبنى بر اين كه  ــت با اش به گزارش نيوز آبزرور، جاش ارنس
ــت، گفت كه نمى تواند يك «مكاتبه خصوصى»  ــال كرده اس اوباما نامه اى محرمانه به مقام هاى ايران ارس

را تاييد كند.
وى همچنين گفت كه سياست واشنگتن در قبال ايران تغييرى نكرده است. همچنين سخنگوى وزارت 
خارجه آمريكا در پاسخ به سوالى درباره احتمال همكارى نظامى آمريكا و ايران در مبارزه با داعش گفت: 
ــيه مذاكرات هسته اى درباره داعش گفت و گو كرديم اما برنامه اى براى همكارى نظامى با  اگرچه در حاش
ــخ به  ــاكى در پاس ــانى وزارت خارجه آمريكا، جن س ايران در عراق نداريم. به گزارش پايگاه اطالع رس
ــته اى با ايران با همكارى با تهران براى مبارزه با داعش  ــتيابى به توافق هس ــوالى در رابطه با ارتباط دس س
گفت:  در اين باره سوالى وجود ندارد و ما متمركز بر دستيابى به توافق هسته اى با ايران هستيم و ديدارهاى 
ــت. البته ما درباره داعش نيز گفت وگو كرده ايم و هيچ برنامه اى  ــده اس ما بر روى اين موضوع متمركز ش

براى همكارى نظامى با ايران نداريم.
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سخنگوى وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به در 
پيش بودن هفته هاى حساس و مهم مذاكرات هسته اى 
ايران و 1+5 و احتمال دستيابى به توافق هسته اى تا 24 
نوامبر ازآمادگى اين كشور براى توسعه روابط اقتصادى 

و تجارى با ايران خبر داد.
به گزارش ايرنا،«مارتين شفر»، روزجمعه درنشست 
خبرى سخنگويان دولت آلمان با نااميد كردن خبرنگار 
ــت، با  ــخى كه انتظار آن را داش رويترز ازدريافت پاس
اشاره به افزايش 33درصدى تجارت اقتصادى آلمان با 
ايران در يك سال گذشته، خاطرنشان كرد:ما درمرحله 
ــيار تعيين كننده اى قرارداريم ودرصورت به نتيجه  بس
رسيدن مذاكرات هسته اى تا 24 نوامبر بيش ازاين شاهد 
گسترش روابط اقتصادى و تجارى با ايران خواهيم بود. 
خبرنگار خبرگزارى رويترز روزجمعه در اين نشست 
ــوالى هدفدار با اشاره به اعالم افزايش 33  خبرى درس
ــال  درصدى تجارت اقتصادى آلمان با ايران در يكس
ــد كه اين افزايش به كمك نقض  ــته، مدعى ش گذش
تحريم هاى بين المللى امكان پذير شده و با انتقاداتى رو 
ــفر با رد ادعاى خبرنگار رويترز، افزود:  به روست. ش
نتيجه گيرى دراين مرحله حساس نه فقط درخصوص 
ازسرگيرى روابط جديد جامعه بين المللى با ايران بلكه 
درمورد وضعيت آينده منطقه خاورميانه نيز از اهميت 
بااليى برخوردار است. سخنگوى وزارت امور خارجه 
آلمان با اشاره به اينكه بيش از دو هفته به مهلت تعيين 
شده براى دستيابى به توافق هسته اى بين ايران و 5+1 
در 24 نوامبر باقى نمانده است، افزود : براساس توافق 
موقت ژنو بخشى از تحريم هاى غرب عليه ايران لغو 
شد واين كشور نيز بخشى ازخواسته هاى طرف مقابل 
راعملى كرد، انتظار داريم در اين مرحله نيز دو طرف به 
توافق نهايى دست يابند. شفر افزود: آنچه دراين مرحله 
ــتيابى به يك توافق جامع و نهايى  به آن نياز داريم دس
است كه به همه كشورهاى جهان ازجمله گروه 1+5 و 
همچنين ايران اين امكان را بدهد كه اين مناقشه سياسى 
ــه  كه بيش از يك دهه به طول انجاميده را براى هميش
پايان دهند. وى درپاسخ به ادعاى خبرنگار رويترز كه 
ــد افزايش روابط تجارى آلمان با ايران مغاير  مدعى ش
ــت،گفت:دولت  با قوانين بين المللى تحريم ها بوده اس
ــود بر روى اين  ــام موضع گيرى هاى خ آلمان در تم
ــت كه شركت هاى اقتصادى اين  نكته تاكيد داشته اس
ــورد تحريم ها عليه  ــن بين المللى درم ــور به قواني كش
ــند. شفر تاكيد كرد : افزايش تجارت با  ايران پايبند باش
ــته به هيچ عنوان مغاير با قوانين  ايران طى سال گذش
نبوده و نقض تحريم ها نيست و هيچكدام از كاالهايى 
ــده نيز  ــان به ايران صادر ش ــن مدت از آلم ــه در اي ك
ــت. شفر با بيان اينكه  ــت تحريم ها نبوده اس در فهرس

ــات  ــركت ها و موسس وزارت امور خارجه آلمان با ش
ــور تبادل نظر و همفكرى  تجارى و اقتصادى اين كش
ــت: اگر بتوانيم تا 24 نوامبر به توافق  نزديكى دارد،گف
جامع با ايران دست يافته و شاهد لغو مرحله به مرحله 
تحريم ها عليه اين كشور باشيم با تغيير محسوسى در 
روابط اقتصادى دو جانبه مواجه خواهيم بود. به گفته 
ــخنگوى وزارت امور خارجه آلمان بعد از حاصل  س
شدن توافق جامع هسته اى، فرصت هاى جديدى براى 
ــادى جامعه بين المللى با ايران  تجارت و روابط اقتص
فراهم خواهد شد كه دراين ميان شركت هاى آلمانى نيز 

از اين فرصت و شرايط بهره مند خواهند شد.
آمريكا چارچوبى براى دستيابى ايران به 

انرژى صلح آميز هسته اى ارائه كرده است 
ــى درباره  ــز در اظهارات ــور آمريكا ني رئيس جمه
ــرات ايران و 1+5  گفت:  هنوز اينكه ما مى توانيم  مذاك

تا پيش از 24 نوامبر به توافق هسته اى دست يابيم يك 
سوال بدون پاسخ است.

به گزارش ايسنا، به نقل ازخبرگزارى شينهوا، باراك 
ــنبه گفت:   ــور آمريكا روز چهارش اوباما، رئيس جمه
ــته اى اش  آمريكا به ايران چارچوبى درباره برنامه هس
را ارائه كرده است كه اين اجازه را مى دهد كه تهران به 
انرژى صلح آميز خود دست يابد. اوباما اضافه كرد:  اين 
كه قدرت هاى جهان و ايران قادر هستند به توافق جامع 
ــته اى تهران پيش از ضرب االجل 24  درباره برنامه هس

نوامبر دست يابند يك سوال بدون پاسخ است.
رئيس جمهور آمريكا در كنفرانس خبرى اعالم كرد : 
اين سوال كه آيا ما مى توانيم واقعا به يك توافق دست 
يابيم در طول سه تا چهار هفته آينده مشخص مى شود. 
اين اظهارات اوباما پس از پيروزى جمهوريخواهان در 
انتخابات ميان دوره اى عنوان شد. وى در اين اظهارات 

اعالم كرد : من معتقدم كه هيچ گونه توافقى بهتر از يك 
توافق بد است. اوباما مذاكرات پيش رو براى دستيابى 
به توافق را سازنده اعالم كرد و گفت: مذاكره كنندگان 

بين المللى در اين مذاكرات متحد و پيوسته هستند .
ــا با آن ها  ــورهايى كه م ــى كش ــه داد: حت وى ادام
ــيه با ما هم عقيده هستند و  اختالفاتى داريم مثل روس
ما با آنها همكارى مى كنيم. اوباما در ادامه اظهاراتش با 
ــاره به روابط پر فراز و نشيت ايران و آمريكا گفت:  اش

ميان دو كشور سنت بى اعتمادى وجود دارد.
فرصت مناسبى جهت حل پرونده هسته اى 

ايران پيش آمده است
ــاون وزير امور خارجه بريتانيا تصريح  همچنين مع
كرد: من به تعهد و تخصص مذاكره كنندگان هسته اى، 
ــرام مى كنم  ــروه 1+5، اداى احت ــى و همه گ ــم ايران ه
ــرفت  ــتيم به چنين پيش ــان ما نمى توانس ــه بدون آن ك

ــت يابيم اگرچه هنوز راه  غيرمنتظره اى تا اين زمان دس
زيادى در پيش رو داريم. به گزارش ايلنا؛ توبياس الوود 
ــته اى ايران و گروه 5+1  ــاره به مذاكرات آتى هس با اش
ــور عمان، گفت: ايران نياز دارد كه اين مساله را  در كش
به رسميت بشناسد كه الزم است گام هاى معنى دارى 
ــته اى اش از جمله كاهش ظرفيت  را در برنامه هاى هس
غنى سازى به منظور كاهش قابل مالحظه تحريم ها، به 
عقب بردارد. الوود با بيان اينكه دولت ايران اين مساله 
ــته اى در جهت منافع اين كشور است  را كه توافق هس
را به رسميت شناخته است، گفت: به همين دليل است 
ــته اى را  كه ما به رغم خيلى از چالش ها، مذاكرات هس
در سال هاى گذشته به صورت حرفه اى و با حسن نيت 
دنبال كرده ايم. معاون وزير امور خارجه بريتانيا در امور 
ــدوارم كه بزودى قادر  ــه افزود: من خيلى امي خاورميان
باشيم بگويم كه مذاكرات هسته اى با ايران موفقيت آميز 
بوده است. وى اضافه كرد: ما همچنان متعهد به رسيدن 
به يك توافق هسته اى جامع هستيم اما اين نيز درست 
ــت كه نبايد توافقى بد با ايران داشته باشيم كه هيچ  اس
وقت نتوانيم به آن عمل كنيم. الوود با اشاره به اهميت 
ــاله هسته اى ايران براى تمامى طرف ها،  حل وفصل مس
گفت: حل اين مساله مى تواند ضمن ايجاد فرصت هايى 
ــورهاى جهان،  ــعه روابط ايران با ساير كش براى توس
ــت و آينده منطقه  ــده منافع زيادى براى امني دربرگيرن
خاورميانه باشد و انگليس در كنار جامعه بين الملل، به 
تالش هاى خالقانه اش براى كمك به رسيدن به اين حل 
ــل ادامه مى دهد. الوود همچنين اضافه كرد: ايران  وفص
نقش مهمى را درمنطقه خاورميانه كه براى منافع انگليس 
نيز حياتى است، بازى مى كند و اين مهم است كه كه ما 
داراى روابط با ايران باشيم. وى اضافه كرد: اين روابط 
اجازه مى دهد كه ما درباره مسايلى كه مرتبط و منطبق 
ــت و نيز در زمينه هاى كه داراى اختالف  با منافع ماس
نظر هستيم از جمله حمايت تهران از رژيم بشار اسد و 
ــر گفت وگو كنيم. توبياس الوود با اشاره به  حقوق بش
چالش هاى كنونى در منطقه خاورميانه و نقش مهم ايران 
در حل اين چالش ها، گفت: اين يك واقعيت است كه 
ايران منافعى در افزايش تنش هاى قومى در منطقه و بدتر 
ــه ما مواجه با تهديدات  ــدن اين تنش ها ندارد و هم ش
ــروه داعش  ــى از جمله تهديدات گ ــاى افراط گروه ه
ــتيم. وى با بيان اينكه ايران يك بازيگر مهم منطقه  هس
خاورميانه است، افزود: ما و ايران درحال حاضر مواجه 
با نيروهاى افراطى از جمله داعش، در كل منطقه هستيم 
ــراى ثبات منطقه و نيز امنيت  ــن نيروها تهديدى ب و اي
انگليس بشمار مى روند. الوود اضافه كرد: اميدواريم كه 
ايران در اين زمان وارد يك همكارى سازنده با جامعه 

بين الملل در مواجهه با اين تهديدات مشترك شود.

ــه «ديروز، امروز، فردا» بار ديگر  تلويزيون در برنام
ــى پرداخت و تالش كرد از طريق  به موضوع اسيدپاش
ــاون مطبوعاتى وزير  ــانه ها، مع نمايندگان برخى رس
ــانه هايى كه به موضوع  ــه برخورد با رس ــگ را ب فرهن

اسيدپاشى پرداخته اند، مجاب كند.
به گزارش ايسنا، حسين قربانزاده (سردبير روزنامه 
همشهرى) و مهدى محمدى (عضو شوراى سردبيرى 
ــامگاه پنجشنبه - 15 آبان ماه،  روزنامه وطن امروز) ش
در برنامه « ديروز، امروز، فردا» شبكه سه سيما حاضر 
شدند تا پرداختن به موضوع بررسى مطبوعات آزاد و 

متعهد را بهانه اى براى بيان نظرات خود كنند.
ــين انتظامى (معاون مطبوعاتى وزير  همچنين حس
ــاد ) و مصطفى كواكبيان (مدير مسوول  فرهنگ و ارش
ــخگوى  ــاالرى) از طريق تلفن پاس ــه مردم س روزنام
اظهارات اين دو و ابراز نظرات خود در اين خصوص 
ــخ به اظهارات  ــد. در اين برنامه كواكبيان در پاس بودن
مهمانانى كه خواهان برخورد با رسانه هايى بودند كه به 
موضوع اسيدپاشى پرداخته بودند، تاكيد كرد: هر كسى 
كه براى دشمن اطالعات فراهم مى كند محكوم است 
اما نياييم همه معضالت را به گردن مطبوعات بيندازيم 

قطعا يك طرفه به قاضى رفتن درست نيست.
به گزارش ايسنا، قربانزاده فضاى امروز مطبوعات 
ــانه ها را اينگونه توصيف كرد: ما مطبوعاتى ها از  و رس
ديد خودمان فضاى امروز را مثبت ارزيابى مى كنيم اما 
ــه عواقب  ــت. هميش حتما براى مخاطبان متفاوت اس

بسيارى از اتفاقات كه در كشور و همچنين جهان رخ 
مى دهد به رسانه منتسب مى شود و در نگاه عموم مردم 
ــت كه اگر اتفاقى مى افتد چون رسانه اى به  اينگونه اس
ــده در عالم محسوس نيز  ــت باعث ش آن پرداخته اس

رخ دهد.
محمدى نيز در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه گفته 
ــود فضاى مطبوعات بازتر شده است و تحليل  مى ش
وى از اين گفته چيست؟ اظهار كرد: بر اساس مجموعه 
ــانه اى ما فضاى پرآسيبى  اصول ذهنى من، فضاى رس
ــت. ما داريم به سمتى مى رويم كه اين آسيب ها بر  اس
فرصت ها مى چربد و حداقل كار ما اين است كه در اين 

مورد با يكديگر گفت وگو كنيم.
ــين انتظامى - معاون  ــنا، دكتر حس به گزارش ايس
مطبوعاتى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى - كه در اين 
برنامه در پشت خط تلفن حاضر شده بود در پاسخ به 
بحث تكميل نكردن پازل دشمن عنوان كرد: رسانه ها 
بايد هوشمند باشند و اين پازل را تكميل نكنند. همچنين 
دستگاه هاى نظارتى نيز بايد به اين قضيه توجه داشته 
باشند. وى همچنين در پاسخ به پرسش محمدحسين 

رنجبران - مجرى و سردبير برنامه «ديروز،امروز،فردا» 
- درباره تغييرات نمايشگاه مطبوعات سال جارى كه 
از شنبه 17 آبان ماه آغاز مى شود توضيح داد: سال قبل 
نمايشگاه به اين دليل برگزار نشد كه نيازمند تغييرات 
ــب و كار مرتبط با مطبوعات  ــال كس جديد بود. امس

ــد، تقسيم بندى ها بر اساس موضوعات است  اضافه ش
و همچنين امسال مقدمه اى فراهم شد تا در سال آينده 
صنوف خود برگزاركننده نمايشگاه باشند. بخش هاى 
كود ك و نوجوان، دين و انديشه، آموزشى، تخصصى و 

رسانه هاى غير فارسى زبان نيز اضافه شده است.
ــى آزاد  ــار و دسترس ــاره قانون انتش ــى درب انتظام
اطالعات نيز بيان كرد: اين قانون در سال 88 در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تصويب شد. اين قانون دولت 
ــت  را موظف مى كند تا اطالعاتى را كه مردم الزم اس
بدانند منتشر كند، در واقع به شفافيت بيشتر و همچنين 
به رسانه ها كمك مى كند اما متاسفانه متوقف شده بود. 
در زمان آقاى روحانى عملياتى شد و اكنون نيز مشغول 
ــتيم. آيين نامه اجرايى اش در دولت دارد  طراحى هس
ــته مى شود و ما شاكله اصلى اش را شروع كرديم.  نوش
ــوول  ــنا، مصطفى كواكبيان – مدير مس به گزارش ايس
روزنامه «مردم ساالرى» - نيز كه پشت خط تلفن آمده 
ــود برخى  ــمن و اينكه گفته مى ش بود درباره پازل دش
ــتند بيان كرد:  ــى هس از مطبوعات داراى فضاى سياس
ــى بودن فضاى  ــت كه ما بايد ببينيم سياس مهم اين اس

ــيب مى زند در غير  مطبوعات چقدر به منافع ملى آس
ــاى مطبوعات ايرادى  ــى بودن فض اين صورت سياس
ــد در اين فضا حركت كنند. در  ندارد و مطبوعات باي
ــه مى گوييم نبايد آن را  ــمن هم اينك رابطه با پازل دش
تكميل كرد درست است اما من بر سر مصداق ها بحث 
ــى بايد به كسانى كه براى  دارم؛ مثال در مورد اسيدپاش
ــمن اطالعات و كد ايجاد مى كنند تذكر داده شود  دش
ــات را مرغ عزا و  ــت كه ما مطبوع اما واقعيت اين اس
ــى كرده ايم. هر كسى كه براى دشمن اطالعات  عروس
فراهم مى كند محكوم است اما نياييم همه معضالت را 
به گردن مطبوعات بيندازيم. يك طرفه به قاضى رفتن 
درست نيست . موسس انجمن روزنامه هاى غيردولتى 
گفت؛ روزنامه اى على رغم حمايت مقام معظم رهبرى 
از مذاكرات و تيم مذاكره كننده هسته اى تيتر اصلى خود 
را به وادادگى آنان اختصاص مى دهد آيا اين ها به منافع 
ملى ضربه نمى زنند. كواكبيان افزود؛ جالب است گفته 
مى شود براى آشنايى مردم به حقوق هسته اى بايد انتقاد 
كرد چه كسى مخالف انتقاد است اما تضعيف مستمر 
ــى نظام قطعا مى تواند پازل دشمن را تكميل  ديپلماس
كند لذا من آقايان را به عدالت و انصاف دعوت مى كنم 
و اگر هم در اين دنيا پاسخگو نيستند جاى ديگر بايد 
پاسخگو باشند. محمدى نيز در پايان گفت: دعوت به 
انصاف دعوت مباركى است . اما من مظلوم تر از نظام 
جمهورى اسالمى نديده ام. اين ظلم را چه كسى بايد 

جواب دهد؟ 

سخنگوى وزارت خارجه آلمان:
نيازمند توافق جامع و نهايى با ايران هستيم

مديرمسوول روزنامه مردم ساالرى؛
همه معضالت را به گردن مطبوعات نيندازيم 
تضعيف مستمر ديپلماسى نظام هم پازل دشمن را تكميل مى كند

فايننشال تايمز گزارش داد:
مذاكرات با ايران در عمان تاريخى خواهد بود

يك روزنامه انگليسى در گزارشى با اشاره به مذاكرات ايران و 1+5 در مسقط عمان كه طى هفته آينده برگزار مى شود، نوشت: مذاكرات آمريكا و اروپا با ايران در 
عمان تاريخى خواهد بود.  روزنامه انگليسى فايننشال تايمز در گزارشى تحت عنوان «گامى به سوى توافق هسته اى با ايران» با اشاره به مذاكرات ايران و 1+5 در مسقط 
عمان كه طى هفته آينده برگزار مى شود، نوشت: مذاكرات آمريكا و اروپا با ايران در عمان تاريخى خواهد بود. به نوشته فايننشال تايمز وضعيت امروز مى تواند به نوعى 
نويد دهنده موفقيت در مذاكرات باشد اما نتايج انتخابات ميان دوره اى كه جمهوريخواهان را به كسب كرسى اكثريت در هر دو مجلس نمايندگان و سنا نايل ساخت، براى 
اوباماى دموكرات چالشى اساسى به حساب مى آيد. فايننشال تايمز با اشاره به اظهارات منتقدين داخلى در ايران مى نويسد «فاجعه آميز خواهد بود اگر موضوعى كه براى 
ثبات خاورميانه و جهان، منافع حياتى به دنبال دارد، قربانى سياست هاى تنگ نظرانه حزبى در آمريكا شود» و در ادامه رسيدن به توافق جامع هسته اى با ايران را «اهرمى 
حياتى» براى بنا نهادن خاورميانه اى بازتر معرفى مى كند كه كنترل بشكه باروتش بدون حضور قدرتى منطقه اى و خارجى ممكن نيست. به نوشته فايننشال تايمز، هر پايان 
قابل تصور بر اختالفات ميان شيعه و سنى كه گروه هاى تندرو نظير گروه توتاليترى مرگ داعش، را در موقعيتى قرار داده كه به تهديدى جدى عليه تركيه، لبنان، اردن و 
عربستان سعودى و غرب بدل شده اند، با معامله و توافق با ايران آغاز مى شود. در ادامه فايننشال تايمز دستيابى به سه توافق اساسى را مطرح مى كند: بازنگرى و بهبود روابط 
ايران و اياالت متحده پس از تنش هايى كه پس از انقالب 57 ميان دو كشور بوجود آمده، توافقى قابل تاييد براى نظارت بر غنى سازى اورانيوم ايران و برنامه آب سنگين 
اين كشور. فايننشال تايمز در ادامه بار ديگر خط اختالف ميان شيعه و سنى را دنبال كرده و از تنش زدايى ميان ايران و عربستان با عنوان اهرمى براى آرام كردن منطقه به 
واسطه خاموش نمودن اختالفات فرقه اى ميان شيعيان و اهل سنت ياد شده است. ايران با اعمال تحريم ها، ممانعت از حضور سرمايه گذاران خارجى در اين كشور و قطع 
ارتباط مالى بين المللى پاى ميز مذاكرات فراخوانده شد و هم اكنون بهترين زمان است براى كشانيدن عربستان سعودى كه وهابيون تندروى آن از دكترين داعش آگاهى 

دارند و اختالفات مذهبى را برنمى تابند. اطالعات بدست آمده از مذاكرات هسته اى ايران نشان مى دهد كه موارد اختالف در حال كاهش است.


