
پيامك: 300011210سياسيpolitic@jamejamonline.ir2 شنبه 1 آذر 1393 شماره مستقيم: 23004307

 روايت المانيتور از نقش سردار سليماني 
در تقويت مواضع ايران در مذاكرات

ــي تاكيد كرد كه  ــك پايگاه خبريـ  تحليلي در گزارش ي
ــداران در مبارزه با  ــپاه پاس نقش بارز فرمانده نيروي قدس س
تروريسم در عراق و سوريه توانسته موضع ايران در مذاكرات 

هسته اي را تقويت كند.
 به گزارش فارس، المانيتور در گزارش خود با بيان اين كه 
ــردار سليماني، شواليه مبارزه با تروريسم است، تاكيد كرد،  س
ــوزش و ايجاد هماهنگي در ميان گروه هاي  نقش وي در آم

محلي عراقي در جنگ داعش غيرقابل چشم پوشي است.
المانيتور با اشاره به گفت وگوهاي فشرده هسته اي ميان 
ــليماني هيچگاه درباره  ــد كرد، هرچند س ــران و 1+5 تاكي اي
ــش وي در منطقه از نگاه  ــي نكرده، اما نق ــرات صحبت مذاك
ــرات از جمله  ــراي ديپلمات هاي ايراني در مذاك ــا ب خيلي ه

محمدجواد ظريف سودمند است.
ــليماني  ــد: نقش ژنرال س ــري مي افزاي ــن پايگاه خب اي
ــه نيروي  ــي وي را ب ــه طور نامحسوس ــش ب ــگ داع  در جن
كمك كننده به ظريف بدل كرده است كه اكنون در مذاكرات 

هسته اي در وين حضور دارد.
 حاجي بابايي: احمدي نژاد

 2 سال آخر از من نگران بود
حميدرضا حاجي بابايي، وزير آموزش و پرورش در دولت 
ــالمي ديروز  ــوراي اس ــم و نماينده چند دوره مجلس ش ده
ــاره موضوعات مختلف  ــنامه درب در برنامه تلويزيوني شناس
ــژاد در دوران وزارت  ــا محمود احمدي ن ــه تعاملش ب از جمل

آموزش و پرورش توضيح داد.
ــه با بيان  ــي در اين برنام ــارس، حاجي باباي ــه گزارش ف ب
ــت، گفت:  ــا را نگاه مي داش ــژاد، حرمت ه ــه احمدي ن اين ك
ــان  ــتند اين بود كه ايش ــي از حرمت هايي كه نگاه مي داش يك
ــل نكرد. همه   ــاون بر من تحمي ــي را به عنوان مع ــچ كس هي
ــه  خودم بود. ابتدا به  ــا را خودم انتخاب كردم. اين روحي نيروه
ــر را مي خواهم بگذارم معاون،  ــاي احمدي نژاد گفتم دو نف آق
ــكالي ندارد. بعد از آن هم ديگر همه را خودم  فردايش گفت اش
ــال آخر،  ــان دو س انتخاب كردم. حاجي بابايي افزود: ولي ايش
ــت. البته من ــك مقداري از من نگراني هايي در ذهنش داش  ي
 اين طور حس مي كردم و نمي گويم دقيقا اين طور بوده است.

ــش از صحبت حاجي بابايي از  ــري برنامه در اين بخ مج
ــيد «مثال اين كه نامزد انتخابات رياست جمهوري  وي پرس
ــويد؟» كه حاجي بابايي پاسخ داد: نمي دانم در ذهنش  مي ش

چنين چيزي بوده يا نه ولي من يك چنين حسي داشتم.
ــات دولت  ــش كه آيا در جلس ــخ به اين پرس وي در پاس
ــركت مي كنيد، اظهار كرد:  ــما ش دهمي ها با احمدي نژاد ش
ــي ندارم.  ــه از وزارت آمدم ارتباط خاص ــت ك ــن از آن وق م
ــورت تلفني  ــد به ص ــي وقت ها مثال اگر عيد باش ــه گاه  البت

تبريك مي گويم.
احتمال سفر اسد به روسيه

ــت كه بشار  خبرگزاري فارس به نقل از منابع خبري نوش
اسد، رئيس جمهور سوريه احتماال به روسيه سفر مي كند.

خبرگزاري فارس نوشته كه اخبار ضد و نقيضي درباره اين 
خبر در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده است.

ــد به مسكو اولين  ــفر اس در صورت صحت اين اخبار، س
ــور خواهد  ــان آغاز بحران داخلي در اين كش ــفر وي از زم س
ــوا» به نقل از يك منبع  بود. فارس افزود: خبرنگار راديو «س
ــفر را  ــال انجام اين س ــيه، احتم ــه روس  آگاه در وزارت خارج

تائيد كرده است.

 ادامه از صفحه اول
ــازمان انرژي اتمي كشورمان هم چهارشنبه شب در  رئيس س
ــده  ــبكه دو، برخي ادعاهاي مطرح ش گفت وگوي ويژه خبري ش
ــته اي را تكذيب كرد و گفت: انتقال سوخت  درباره مذاكرات هس
ــورها از جمله روسيه كذب است و سوخت  ــته اي به ديگر كش هس
نيروگاه هاي هسته اي در پي عقد قرارداد با روسيه، در ايران توليد 

خواهد شد.
ــاره همكاري هاي  ــا، علي اكبر صالحي درب ــزارش ايرن به گ
ــته اي افزود: روس ها كمك مي كنند كه كل مجتمع سوخت  هس
ــوخت را در كشورمان توليد كنيم كه اين گام بزرگ و  يا اجزاي س

تحولي قابل توجه است.
ــته و سوخت  ــازي داش به گفته صالحي، ايران توانايي غني س
ــاخته و توليد سوخت نيروگاه اراك نيز به دليل  رآكتور تهران را س
مذاكرات متوقف شده است. وي يادآور شد: نياز عملي ما امري روشن 
 است و هشت سال ديگر بايد بتوانيم سوخت حداقل دو نيروگاه را 

تامين كنيم.
ــا درباره  ــد كرد: غربي ه ــرژي اتمي تاكي ــازمان ان رئيس س
ــنهاد پلكاني  ــازي، امكان گريز را مطرح كردند و ما با پيش غني س
اعالم كرديم حاضريم نگراني ها را رفع كنيم. ما بايد بعد از هشت 
ــر معظم انقالب  ــه همان طور كه رهب ــيم ك ــال به جايي برس س

فرمودند 190 هزار سو را داشته باشيم.
ــور اراك را  ــي رآكت ــورهاي غرب ــرد: كش ــح ك وي تصري
ــروگاه را طوري  ــا گفتيم اين ني ــتند و م ــكل آفرين مي دانس مش
ــن امر  ــع كند و اي ــما را رف ــه ش ــه دغدغ ــم ك ــي مي كني  طراح
ــده و جا براي  ــتدالل هاي قوي حل ش تا حدودي در بُعد فني با اس

گفت وگوي بيشتر در اين باره نيست.
ــب ــه مطال ــش ب ــي در واكن ــرژي اتم ــازمان ان ــس س  رئي

ــانه هاي غربي و ادعاي انتقال سوخت  ــر شده در برخي رس  منتش
ايران به روسيه گفت: از چنين ادعاهايي تعجب مي كنم. شايعاتي 
ــت كه ايران با انتقال سوخت به خارج از كشور موافق كرده يا  هس

ــي ندارد كه ما  ــت كه اين صحت ندارد. دليل ــال مذاكره اس  در ح
سوخت خود را به روسيه بفرستيم.

صالحي تاكيد كرد: قرص سوخت را ما در ايران توليد مي كنيم، 
از اين رو دليلي ندارد كه در ايران كلي هزينه كرده و اكسيد اورانيوم 

خود را به خارج از كشور بفرستيم كه تبديل به سوخت بشود.
ــي  ــاعت نفر روز بازرس ــت: غربي ها بيش از 7000 س وي گف
داشته اند و دوربين ها نيز هر 24 ساعت فيلمبرداري انجام مي دهد. 
ــان هم دائم در ايران حضور دارند، ما بايد ديگر چكار كنيم؟  بازرس
ــي يا پروسه ويژه بازرسي سايت هاي هسته اي  ما هيچ نوع بازرس

خود را نمي پذيريم.

الريجاني: 1+5 از مهلت مذاكرات استفاده كند
در همين حال رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: 5+1 
از زمان كنوني به عنوان فرصت براي مذاكره بخوبي استفاده 
ــت زمان در مذاكرات خيلي به  ــت گذش كند، زيرا معلوم نيس

نفعشان باشد.
ــي در  ــي الريجان ــر، عل ــزي خب ــد مرك ــزارش واح ــه گ ب
ــي مذاكرات  ــي از روند كنون ــه تحليل ــگاران با ارائ ــع خبرن جم
ــت  ــده اس ــي را كه تا به حال بحث ش ــر چارچوب هاي ــزود: اگ اف
ــي براي آنان  ــد زمينه هايي جهت تفاهم كل ــداري مرور كنن مق
ــاي مختلف ــش را در بخش ه ــد بتوانند اجزاي ــا بع ــود دارد ت  وج

 بررسي كنند. 
الريجاني افزود: البته در برخي زمينه ها هنوز اختالف نظرهايي 
در ديدگاه هاي دو طرف مطرح است و فاصله هايي وجود دارد كه 

بايد در مذاكرات نهايي، حل و فصل شود.
ــد  ــي اضافه كرد: اگر چارچوب كلي مورد توافق باش الريجان
ــير  ــت مي توانند در يك مس بعضي از اجزا را كه مورد توافق نيس

زماني حل كنند.
ــال خوبي براي  ــرايط كنوني مج رئيس مجلس گفت: در ش
ــگاه عادالنه و عاقالنه اي را  ــرط اين كه ن تفاهم وجود دارد، به ش

در مذاكرات پيگيري كنند.

 آيت اهللا مكارم شيرازي با بيان اين كه فعاليت تكفيري ها، يكي 
از مشكالت بزرگ دنياي امروز است، گفت: قدرت هاي زورگوي 
جهان از جهل تكفيري  ها و افراطي ها براي ترويج اسالم ستيزي 

استفاده مي كنند.
اين مرجع تقليد خاطرنشان كرد: در 600 سال قبل فردي ناآگاه 
ــكل  ــن خود را روي آتش تكفيري ها ريخت و به افكار آنها ش بنزي
ــتن شيعيان و اهل  علمي داد و با مجهز كردن آنها، زمينه هاي كش
ــنت را ايجاد كرد. وي از ناداني هاي گروه هاي افراطي ياد كرد و  س
ــچ آگاهي ندارند و فكر مي كنند بهتر  ــالم هي گفت: اين افراد از اس
ــه دنبال ايجاد ناامني  ــند و ب از ديگران اين دين مبين را مي شناس
ــتند. اين مرجع تقليد تاكيد كرد: كشورهاي اروپايي  در جامعه هس
متوجه شده اند كه پديده تكفير مي تواند در ميان مردم دنيا نفوذ كند 
ــد. وى  همچنين در گفت وگو با شبكه  و طناب  داري براي آنها باش

نور استان قم، با بيان اين كه همه اقشار جامعه از جمله سياسي ها، 
ــه مقابله با افكار پليد  ــانه و علما، موظف ب نظامي ها، اصحاب رس
ــتند، گفت: اين آتش اگر خاموش نشود،  جريان هاي افراطي هس

همه جا را فرا مي گيرد.
در همين حال، آيت اهللا عباس كعبي، با اشاره به اهميت كنگره 
جهاني جريان هاي افراطي و تكفيري از ديدگاه علماي اسالم كه 
قرار است تا چند روز ديگر در قم برگزار شود، گفت: اين ابتكار عمل از 
سوي مرجعيت شيعه نشانه روشن بيني، آگاهي و مسئوليت شناسي 
مرجعيت در مبارزه با جريان هاي تكفيري و يك اقدام بموقع است. 
ــاس يك برداشت انحرافي ناشي از  كعبي اظهار كرد: تكفير براس
هواي نفس، بدعت گذاري در دين، تعصب، كينه، جهل، ظلم، حسد 
و رقابت منفي در طول تاريخ شكل گرفته و لطمات جبران ناپذيري 

به اسالم و مسلمانان و بشريت زده  است.

 خطيب نماز جمعه تهران با اشاره به مذاكرات هسته اي 
گفت: تيم هسته اي ايران در چارچوب نظام با كشورهاي 5+1 

مذاكره مي كند و مردم و رهبري از آنها حمايت مي كنند.
ــزارش واحد مركزي خبر، آيت اهللا جنتي در خطبه دوم  به گ
نماز جمعه تهران افزود: ارزش هايي را كه به دست آورده ايم نبايد 
ــال ها اين ارزش ها را  ــت دهيم و همان طور كه ملت ما س از دس
حفظ كرد، تيم مذاكره كننده بايد حافظ اين ارزش ها باشد و رهبر 

معظم انقالب نيز شما را حمايت خواهد كرد.
ــخنانش  به انتصاب رئيس جديد  وي در بخش ديگري از س

ــاره كرد و افزود: آقاي سرافراز انسان متعهد و با  ــانه ملي اش رس
خدايي است و در حكمي كه رهبر معظم انقالب به ايشان داده اند 
ترويج اخالق، اميد و ارتقاي هويت اسالمي و نشاط مهدوي در 
جامعه به ايشان توصيه شده است و اميدواريم رئيس رسانه ملي 

تبليغات بيشتري در اين زمينه در صدا و سيما داشته باشد.

بسيج در جنگ نرم حماسه هاي بزرگي خلق مى كند
ــخنراني ــتضعفين هم در س ــيج مس ــازمان بس ــس س  رئي

ــيج بزودي در جنگ  ــش از خطبه هاي نماز جمعه گفت: بس  پي

ــه هاي بزرگي خلق  ــرم نيز همانند دوران دفاع مقدس حماس ن
خواهد كرد. 

سردار نقدي گفت: اگر ملت ما توانسته با وجود حفظ آرمان ها 
ــتكبار از تهديد دشمن مصون باشد  و ارزش هاي ضدظلم و اس
ــيج است.  به دليل حضور همه آحاد مردم در صحنه در قالب بس
اگر امنيت داريم و از تهديدات در امان هستيم مديون بسيجيان 
ــيجياني كه آنچنان در دفاع مقدس خوش  ــتيم؛ بس ديروز هس
ــاوز به اين ــمن دهه هاي طوالني فكر تج ــيدند كه دش  درخش

 كشور را نكند.

آيت اهللا مكارم شيرازي:
 72 ساعت سرنوشت ساز در وين تكفيري ها، ابزاري براي ترويج اسالم ستيزي هستند 

تائيد و تكذيب بازگشت وزير خارجه كشورمان به تهران براى مشورت درباره مذاكرات، ديروز خبرساز شد

 جنتي: مردم و رهبري،  از مذاكره كنندگان حمايت مى كنند

جان كرى در حالى براى ادامه رايزنى هاى هسته اى به پاريس رفت كه گفته شد پيشنهادهاى 1+5 در حدى نيست كه ظريف به تهران برگردد/ عكس: مهر 

ادامه از صفحه اول
ــقط، تير  ــت صفحه اى آمريكايى ها در مس ــه طرح هش و ارائ
خالص به مذاكرات و بازگشت به خانه اول بود اما با حضور مجدد 
ــيدن به يك توافق  وزراى خارجه ايران و 1+5 در وين، احتمال رس

كلى! مطرح شده است؛ توافقى كه چند و چون آن نامعلوم است.
در هر صورت سرانجام اين مذاكرات براي ايران از حالت هاى 

پنجگانه زير خارج نيست.
ــت.  1ـ توافق بد: بدترين حالت، توافق بد در اين مذاكرات اس
ــته اى كشور ناديده و خطوط  توافق بد يعنى توافقى كه حقوق هس
ــته شده باشد. توافق بد توافقى است  ــده زيرپا گذاش قرمز تعيين ش
ــيب زدن به  ــت كرده و با آس ــاله ملت پش كه به مقاومت دوازده س
استقالل سياسي راه را براى زياده خواهى هاى بعدى دشمن فراهم 
ــازد. و توافق بد توافقى است كه عالوه بر بى نتيجه گذاشتن  مى س
ــمندان كشور در فناورى هسته اى، حوزه هاى  دستاوردهاى دانش
ــيب قرار مى دهد. و توافقي است  ديگر فناورى را نيز در معرض آس
ــد. هرچند اعتماد به تيم  ــت نخورده باقي مي مان كه تحريم ها دس
ــه فرزندان همين انقالبند اين گزينه را ناممكن و  مذاكره كننده ك
ــازد اما همه بايد بدانند بر فرض محال اگر اين  غيرمحتمل مى س
بدترين حالت اتفاق بيفتد، چنين توافقى از سوى ملت مقاوم ايران 

و نيروهاى انقالبى بى ارزش خواهد بود.
ــدم توافق و  ــدى، ع ــه بع ــال و گزين ــق: احتم ــدم تواف 2ـ ع
ــت مذاكرات است. وقوع چنين حالتى حكايت از ايستادگى  شكس
ــورمان بر حقوق ملت و رعايت خطوط قرمز  مذاكره كنندگان كش
ــده از سويى و زياده خواهى و افزون طلبى دشمن از سوى  تعيين ش
ــت و  ــر دارد. اين گزينه هرچند در صورت ظاهر نامطلوب اس ديگ
خوشايند كسي نيست، اما درون خود خيرات زيادى دارد كه ارتقاي 
ــارى براى اتكا به درون و  ــي ملت ايران و توفيق اجب دشمن شناس
ــت. عدم توافق  ــمت اقتصاد مقاومتى از جمله آنهاس حركت به س
گرچه دشوارى هايى را به دنبال خواهد داشت اما از نظر ملت ايران 
نه تنها آخر راه نيست، بلكه آغازى دوباره خواهد بود براى پيمودن 
ــرايط و  ــل به اهداف بلندتر. البته با توجه به جميع ش ــه راه و ني بقي
ــن مذاكره احتمال چنين  ــاى منفى اين حالت براى طرفي پيامده
ــد دو طرف تالش مى كنند به  ــت و به نظر مي رس حالتى اندك اس

چنين نتيجه اى نرسند.
ــه بعدى و بهترين گزينه  ــق خوب: توافق خوب، گزين 3ـ تواف
ــت. اين گزينه در مقابل توافق بد قرار دارد. بنابراين معناى آن  اس
ــده در مجاب كردن طرف  ــوان باالى تيم مذاكره كنن ــالوه بر ت ع
ــت بحق ملت ايران، به معناى  ــل براى تمكين در برابر خواس مقاب
ــران، لغو كامل همه  ــته اى ملت بزرگ اي تأمين كامل حقوق هس
ــى، نتيجه بخش بودن  ــتقالل سياس تحريم ها، حفظ و ارتقاى اس
ــته اى و ضعف و  ــاورى هس ــراى ارتقاي فن ــت و تالش ب مقاوم

ــمن و نياز او به توافق خواهد بود. اين گزينه نيز  ــينى دش عقب نش
با توجه به خصوصيات دشمن و خوي استكبارى و فزون طلبى او، 

گزينه اى با احتمال ضعيف ارزيابى مى شود.
ــامح مى توان همان  ــير: اين توافق را با تس 4ـ توافق قابل تفس
ــرف از آن به بردـ  برد  ــال هاى اخير دو ط ــى ناميد كه طى س توافق
ــه مى تواند منافع  ــت ك ــر مى كنند. اين توافق به گونه اي اس تعبي
ــه آن انعطاف و عبور از  ــرف را دربرگيرد و البته الزم ــى دو ط حيات
ــت يافتنى  ــت. اين توافق در حالت طبيعى دس منافع حداكثرى اس
ــورمان از ابتدا با چنين رويكردى و  ــت و تيم مذاكره كننده كش اس
ــد. آنچه حصول  ــل تاكتيك نرمش قهرمانانه وارد مذاكرات ش ذي
ــق را هم با عدم توفيق روبه رو و  ــن گزينه واقع بينانه و قابل تحق اي
ــت نايافتنى مى كند، باز هم زياده خواهى دشمن و غيرمنعطف  دس
ــات مى كند موضوع  ــت؛ رفتارى كه اثب ــودن او در مذاكرات اس ب
ــار به ملت ايران و تالش براى  ــته اى صرفا بهانه اى براى فش هس
ــالمى به  ــمن، وادار كردن ايران اس تغيير رفتار نظام و به زعم دش
ــرايط كنونى و شواهد و قرائن موجود از اين  ــينى است. ش عقب نش
حكايت دارد كه احتمال وقوع اين گزينه نيز در سوم آذر كمى بعيد 

است مگر اين كه اتفاق غيرمنتظره اى بيفتد.
ــه، تمديد توافق يا  ــق: پنجمين و آخرين گزين ــد تواف 5ـ تمدي
چيزى شبيه به آن مانند «توافق كلى» است. ابعاد اين گزينه چندان 
روشن نيست و عمدتا براى عدم اعالم شكست و باز گذاشتن باب 
ــت. اين حالت كه احتماال طرفين مذاكرات به عنوان  مذاكرات اس
گزينه بد در برابر بدتر به آن تن خواهند داد، در بهترين حالت وضع 
پرونده ساختگى ايران را در حالت فعلى نگه مى دارد تا دو طرف به 

اميد فرصت هايى نامعلوم در آينده منتظر بمانند.
ــن حالت، ادامه بالتكليفى  ــى از مهم ترين نگرانى ها در اي يك
ــت؛ حوزه اى  ــا حوزه اقتصاد اس ــاى مختلف خصوص در بخش ه
ــد  ــكيل مى دهد، اما به نظر مي رس ــه دغدغه اصلى مردم را تش ك
ــر درون و بهره بردارى از  ــى اميدهاى واهى به جاى تمركز ب برخ
ــى  ــاى داخلى و تحقق اقتصاد مقاومتى، منتظر گشايش فرصت ه

از خارج هستند.
ــته سپرى  ــاعت آينده، مثل 363 روز گذش به هر صورت 72 س
ــرافرازى ايران اسالمى است.  ــت س ــد و آنچه مهم اس خواهد ش
ــند ملت ايران زحمات و  ــورمان مطمئن باش مذاكره كنندگان كش
ــر توافق يا نتيجه اى  ــت و ه ــاى آنان را پاس خواهد داش تالش ه
ــتقبال  ــد مورد اس ــربلندى و عزت را تضمين كرده باش كه اين س
ــاى مذاكره ايران  ــران مى داند طرف ه ــد داد. ملت اي ــرار خواه ق
زياده خواهان بى منطقى هستند كه جز در برابر قدرت و نه منطق و 
استدالل، خاضع نمى شوند از اين رو يك بار ديگر و در اين فرصت 
ــورمان بايد اقتدار و ايستادگى ملت  باقيمانده مذاكره كنندگان كش

ايران را به رخ آنها بكشند و با آنها اتمام حجت كنند.
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