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سه روزه ایران و 1+5 در وین، خوشبختانه بی نتیجه مانده است. شاید تصور 
ش�ود استفاده از قید »خوشبختانه« برای اعالم شکست و بی نتیجه ماندن 
مذاکرات هسته ای وین4، نامتعارف و »بدبینانه« است ولی این واقعیت قابل 
تردید نیست که مذاکرات هسته ای به دالیلی که پیش از این بارها گفته و 
نوشته ایم، هرگز به نتیجه مطلوب نمی رسد، اگرچه این مذاکرات دستاوردهای 

غیرهسته ای دیگری دارد که ادامه آن را توجیه می کند.
پیش بینی درباره بی نتیجه بودن مذاکرات نه فقط پیچیده نیست بلکه 
نیم نگاهی گذرا به چالش یازده  س�اله اخیر از یکس�و و اهداف استراتژیک 
اعالم ش�ده آمریکا نسبت به ایران اس�المی از سوی دیگر به وضوح نشان 
می ده�د ک�ه ایران و حریف ب�ا دو نگاه متفاوت و در م�واردی متضاد به این 
چالش و مذاکرات برخاسته از آن می نگرند. اکثر مسئوالن محترم کشورمان با 
خوشبینی به مذاکرات می نگریستند تا آنجا که کلید حل بسیاری از مشکالت 
را در آن می دیدند. طیف یاد شده با این تصور- بخوانید توهم - که آمریکا و 
متحدانش نسبت به صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران تردید دارند برای 
جلب اعتماد حریف دست به تالش گسترده ای زدند که در برخی از موارد با 
»وادادگی« نیز همراه بود. غافل از آن که طرف مقابل نسبت به صلح آمیز بودن 
برنامه هسته ای کشورمان کمترین تردیدی ندارد و با توجه به چالش یازده 
ساله و بازرسی های پی در پی و همه جانبه، اساسا نمی توانست و نمی تواند 
کمترین تردیدی داشته باشد. اما، در آن سوی ماجرا آمریکا و متحدانش به 
فعالیت هس�ته ای جمهوری اسالمی ایران و چالش پدید آمده در این میان، 
باعنوان یک »گروگان« می نگریستند و این چالش را اهرم مناسبی برای مقابله 
با موجودیت نظام اسالمی - و نه برنامه هسته ای آن - تلقی کرده و می کنند.
م�ا و حریف ب�ا این دو نگاه و ه�دف متضاد دور میز حاضر می ش�دیم 
بنابراین، به آسانی قابل درک بود که مذاکرات در تمامی مراحل و موارد آن 
از اجالس اکتبر 2003 تهران - 29 مهرماه 1382- گرفته تا نشس�ت اخیر 
وین 4 نمی توانست و نمی تواند به نتیجه برسد، چرا که نتیجه مطلوب آمریکا 
و متحدانش نه فقط توقف فعالیت هسته ای ایران، بلکه به قول »دیویدفروم« 
در CNN، تضعیف موقعیت ایران اس�المی با دو هدف پلکانی تعریف شده 
ب�ود. ابتدا، »تغییر رفتار« و س�پس »تغییر س�اختار« نظ�ام. از این روی به 
آس�انی قابل درک بود که برخالف آنچه برخی از مس�ئوالن محترم تصور 
کرده و هنوز هم می کنند، »اعتماد سازی« حلقه مفقوده حریف نبود که در 
جریان مذاکرات به دنبال آن باشد. و به قول »جرج فریدمن« مسئول شورای 
راهبردی استراتفورد آمریکا »مشکل اصلی ما با ایران، برنامه هسته ای این 
کش�ور نیس�ت. مشکل آن اس�ت که ایران نشان داده اس�ت نه فقط بدون 
حمای�ت آمریکا، بلکه در حال درگی�ری و تخاصم با آمریکا می توان قدرت 
برت�ر تکنولوژی�ک و نظامی منطقه بود و همین الگ�و، بهار عربی- بخوانید 
انقالب های اسالمی - در خاورمیانه و شمال آفریقا را در پی داشته است«.

بعد از اجالس پاریس میان ایران و تروئیکای اروپایی - انگلیس، فرانسه 
و آلمان - در آبان ماه 83- نوامبر 2004 - در جلسه ای پیش بینی کرده بودیم 
که حریف پرونده هس�ته ای کش�ورمان را به ش�ورای امنیت س�ازمان ملل 
می فرس�تد و یکی از مس�ئوالن مذاکره کننده وقت با تعجب آمیخته به اعتراض 
گفته بود، چرا؟! و پاس�خ شنیده بود که حریف برنامه هسته ای ایران را گروگان 
گرفته و »اعتمادسازی«! بهانه است. سه ماه بعد، اروپایی ها با صراحت اعالم 
کردند که تضمین عینی - OBJECTIVE  GUARANTY -  مورد نظر 
ما در اجالس پاریس، توقف کامل فعالیت هسته ای ایران است و در پی آن 
فعالیت های هسته ای تعلیق شده را - به دستور حضرت آقا - از سر گرفتیم 
و پرونده کش�ورمان برخالف بند C  از ماده 13 اساسنامه آژانس به شورای 
امنیت س�ازمان ملل ارس�ال ش�د و بعدها آقای البرادعی اعتراف کرد که 
انتقال پرونده به ش�ورای امنیت یک تصمیم سیاس�ی بوده اس�ت و نه یک 

اقدام فنی و حقوقی.
دراین باره و برای اثبات این واقعیت که حریف با نگاه براندازی تدریجی 
جمهوری اس�المی ایران پای میز مذاکره می نش�یند، دهها نمونه دیگر نیز 
می توان ارائه کرد که پیش از این به مواردی از آن پرداخته ایم و فهرس�ت 

این نمونه ها مثنوی هفتاد من کاغذ است.
2- توافقنام�ه ژن�و، برخالف ادع�ای اولیه تیم محت�رم مذاکره کننده 
هسته ای کشورمان و اظهارات جناب دکتر روحانی که آن را تسلیم قدرت های 
ب�زرگ جهانی در مقابل ایران! معرفی کرده بودند، مجموعه ای از امتیازاتی 
بود که متأس�فانه با گشاده دستی آمیخته به وادادگی به حریف داده بودیم 
و وعده های نس�یه ای که با هزار ش�رط و ش�روط و اما و اگر فقط قول آن را 
داده بودند. خوش�بختانه هیجان کاذب ناش�ی از این توافقنامه که برخی از 
مسئوالن محترم به توهم آفریده بودند خیلی زودتر از آنچه انتظار می رفت 
فرو نشست و کسانی که منتقدان توافقنامه را »بی سواد«! معرفی کرده بودند 
و از جمله، کیهان را به دلیل ارزیابی منفی از توافقنامه، با اس�رائیل همسو! 
دانس�ته بودند، چاره ای جز اعتراف ضمنی به این واقعیت تلخ نداشتند که 

حریف کاله  گشادی سرشان گذاشته است.
حریف اما، با این توهم که مطابق توافقنامه ژنو، از یکسو، چالش را حداقل 
تا 25 سال دیگر- و به نوشته نیویورک تایمز، دستکم تا 50 سال دیگر- کش 
خواهد داد و از سوی دیگر، زمینه را برای گام های بعدی نظیر اشراف کامل 
اطالعاتی بر چرخه نظامی و علمی جمهوری اسالمی ایران و نهایتا فرسایش 
تدریجی نظام فراهم آورده است پای میز مذاکرات وین 4 حاضر شد. غافل 
از آن ک�ه در این س�و به ق�ول روزنامه آمریکای�ی یو.اس.ای تودی » با یک 
ابرحریف  -SUPER  OPONENT - به نام آیت اهلل خامنه ای روبروس�ت 
که نقش�ه راه دش�من را می داند و در میان مردم خود از اعتماد آمیخته به 

اعتقاد برخوردار است.«
همین ج�ا باید گف�ت؛ تیم محت�رم مذاکره کننده کش�ورمان به تعبیر 
واقع بینان�ه و حکیمانه حضرت آقا فرزندان انقالبند و همه  فرزندان انقالب 
در پی حراست از اسالم و انقالب و حمایت از منافع ملی کشورشان هستند 
و هرگز دست به سازش و خدای نخواسته خیانت نمی آالیند. ولی بعید نیست 
که فرزندان انقالب در مواردی ساده انگاری کرده و به خاطر خوشبینی مفرط، 

سرشان کاله برود! که با عرض پوزش، رفته است.
حاال نوبت پاس�خ به این پرس�ش اس�ت که چ�را مذاک�رات »وین 4« 
بی نتیجه مانده و با شکس�ت روبرو ش�د و چرا نگارنده از این شکس�ت با 
واژه »خوش�بختانه« یاد می کند؟ بخوانید! به احتمال زیاد با نگارنده موافق 

خواهید بود.
3- آمریکا و متحدانش که از توافقنامه ژنو و مفاد تحمیلی آن سرمست 
بودند، با این توهم که در ادامه مذاکرات، کار را یکسره خواهند کرد برای حضور 
در اجالس وین آماده شده بودند و پیشنهادهای ذلت باری تحت پوشش های 
قانون نم�ا و من درآوردی نظیر »گریز هس�ته ای - BREAK  OUT«، طرح 
پیش�گیری از » ابعاد نظامی احتمالی- PMD«، »تدوین رژیم بازرسی های 
ویژه فراتر از پروتکل الحاقی و تصویب آن از سوی شورای امنیت سازمان 
ملل در قالب یک قطعنامه الزم االجرا«، »دسترسی گسترده و بی قید و شرط 
به تمامی مراکز نظامی جمهوری اس�المی ایران در پوشش کمیسیون ویژه 
بررس�ی های سازمان ملل آنسکام« که س�ال 1991 درباره عراق به تصویب 
رسانده بودند و...،  را به عنوان برگ برنده برای قرار دادن روی میز مذاکره 
آماده کرده بودند و هرگز در دورترین افق ذهن خویش هم تصور نمی کردند 
که این بار مذاکره کنند گان ایرانی در این سوی میز مذاکره نسخه ای از همان 

»ابرحریف« در دست دارند که باطل السحر ترفندهای یاد شده است.
درباره مفاد مورد اش�اره در ش�ماره های بعدی توضیح خواهیم داد و بر 
همگان آشکار خواهد شد که حریف برای ایران اسالمی چه خواب خطرناکی 

دیده بود.
4- بع�د از توافقنامه تحمیلی ژنو و برمال ش�دن ابع�اد تخریبی آن که 
نه فقط علیه برنامه هسته ای کشورمان بلکه علیه اقتدار نظام اسالمی ایران 
تدارک دیده بودند، تیم مذاکره کننده هس�ته ای جمهوری اسالمی ایران با 
نسخه ای که در آن »خطوط قرمز« و غیرقابل انعطاف  نظام به وضوح ترسیم 
ش�ده بود عازم وین ش�د. براس�اس این خطوط قرمز، تحقیق و توس�عه 
R&D  غیرقاب�ل مذاکره بود، ب�ر لغو تمامی تحریم ها به صورت یکجا و 
نه تدریجی در توافق نهایی تاکید ش�ده بود، درباره ظرفیت غنی سازی 
ایران، نیاز کش�ورمان - و نه نظر حریف- مالک و معیار بود، حفظ ماهیت 
راکتور آب سنگین اراک مورد تاکید قرار گرفته بود. ورود حریف به عرصه 

دفاعی و نظامی ایران ممنوع اعالم شده بود و...
نسخه یاد شده، دشمن را که هرگز انتظار روبرو شدن با آن را نداشت، 
ابتدا حیرت زده و سپس عصبانی کرد تا آنجا که در مواردی کار به مشاجره 
لفظ�ی کش�ید. حریف در آغاز کار انتظار داش�ت آنچه هیئ�ت ایرانی روی 
میز گذارده اس�ت، مصرف چانه زنی داشته باش�د ولی هنگامی که با اصرار 
غیرقابل انعطاف تیم ایرانی بر خطوط قرمز مورد اشاره روبرو شد، آرزوهایی 
را که پیش از آن و از مسیر نیویورک تا وین پرورانده بود، بر باد رفته دید... و 
مذاکرات وین 4 که می توانست به شدت آسیب رسان باشد، با شکست روبرو 

شد و تالش همه جانبه و چندماهه اخیر حریف خوشبختانه بی نتیجه ماند.
به یقین تیم محترم هسته ای کشورمان باید از این که با تدبیر یاد شده، 
حریف را ناکام گذارده است، خشنود باشد، که هست، مانند همه مردم این 

مرز و بوم.

مذاكراتخوشبختانه بی نتیجه  ماند!

حسین شریعتمداری

* آق��ای رئیس جمه��ور گفتن��د نمی خواهیم ب��ه روی دنیا خنجر 
بکش��یم. مگر ما تا به حال به روی دنیا خنجر کشیده بودیم؟ آقای 
رئیس جمهور اوالً چند دولت زورگو و دست نش��انده باند جنایتکار 
صهیونیسم جهانی آمریکا و چند کشور اروپایی که می خواهند همه 
دنیا را قربانی مطامع خود نمایند همه دنیا نیس��تند. ثانیاً شهدای 
مظلوم محراب و علما و اساتید و دانشمندان هسته ای و هواپیمای 
مسافربری ما که به وسیله ایادی تحت الحمایه آنها شهید شدند مگر 
به روی آنها خنجر کش��یده بودند؟ و حاال هم مگر ما به روی آنها 
خنجر کشیده ایم که ما را تحریم کرده اند و هر روز بر طبل تو خالی 
تهدی��د حمله نظامی می کوبند؟ آیا عمل به امر به معروف و نهی از 
منکر خنجر کشیدن است، آن گونه که برخی حیوانات انسان نمای 
اروپای��ی یکی از ناهنجاری های کش��ورمان را آزاد نبودن همجنس 

بازی اعالم کرده اند.
گل محمد نورانی از مهدیشهر

* توجه داشته باشید که فقط ایمان های ترک خورده مرعوب دشمنان 
می شوند چرا که اگر ایمان کسی واقعی باشد طبق فرموده قرآن در 

حصار تهدیدات به ایمان او افزوده می شود.
0910---7306
* شکست و اضمحالل ترقه های دست ساز تکفیری در سوریه پیش 
عالمت شکس��ت و پایان نس��ل در حال انقراض مرتجع آل سعود و 
شکس��ت تئوری غربی تجزیه امت اسالمی و طلوع امواج بیداری و 

تحکیم و تجمیع امت اسالمی را رقم زده است.
یک شهروند
* حال که رژیم آل س��عود پس از س��الها حمایت از تروریست های 
خونخ��وار وهاب��ی در س��وریه و عراق و همچنی��ن حمایت از رژیم 
کودک ک��ش اس��رائیل در جنگ ه��ای 33، 22 و 8 روزه در ح��ال 
اضمحالل و نابودی است دولت تدبیر و امید دنبال تحکیم روابط با 
آل سعود است. جالب تر آنکه آمریکا از این روابط ابراز رضایت کرده 

است. ماجرا چیست؟
0918---2180

* واردات بنزین تنها مزیتی که دارد این است که باعث می شود هزینه 
کردن درآمدهای دالری ایران صرف واردات بنزین و کمی نقدینگی 
در بودجه دولت و بازار آزاد  شود و این به نفع سرمایه داران است که 
بنزین وارد کنیم و وابس��ته به خارج شویم. این کار سرمایه گذاری 

داخلی را کاهش می دهد و وابستگی را زیاد می کند.
یک خواننده روزنامه کیهان
* به خانم الهام چرخنده می گویم این امت حزب اهلل پشتیبان کسانی 
هستند که در راه دفاع از ارزش های اسالمی و انقالبی با بیانات محکم 
خود از کیان انقالب دفاع می کنند حتی اگر افرادی مثل ایشان در 

عرصه سینما انگشت شمار باشند ما عرصه را ترک نخواهیم کرد.
یک شهروند
* م��ا از دنیا برای خود چیزی نخواس��تیم و نمی خواهیم ولی اگر 
افرادی خواس��ته باشند با اعتقادات و مقدسات و ارزش های انقالب 

بازی کنند با تمام وجود مقاومت خواهیم کرد.
0919---8847
* اگر مس��ئولین به اجرای قانون حج��اب و عفاف توجه کنند و از 
ادارات دولتی و وزارتخانه ها و شهرداری ها، فرمانداری ها و دانشگاه ها 
ش��روع کنند و نیروی انتظامی نیز با بدحجاب ها و بی حجاب ها که 
به عنوان راننده در معابر تردد می کنند با ابطال گواهینامه ها برخورد 

کند بسیاری از معضالت حل خواهد شد. 
حسین تهرانی )برادر شهید(
* پس از س��ی و پنج س��ال که از پیروزی  انقالب اسالمی می گذرد 
و درکشوری که هنوز شهیدان را تشییع می کنیم وضعیت لباس و 
پوشش را باید ماهواره برای ما تعیین کند؟ از مسئوالن تقاضا داریم 

حجاب را یکی از اولویت های برنامه کاری خود قرار دهند.
یک مادر شهید از کاشان
* در هنگام مقایس��ه قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه 
توس��ط مس��ئولین  و نتیجه گرفتن از آن به ای��ن معنا که قیمت 
سوخت در کشورمان بسیار پایین است باید میزان درآمد شهروندان 
در هر دوکشور نیز با یکدیگر مقایسه بشود. میزان مصرف سوخت 
اتومبیل های داخل و خودروهای خارجی در کشورهای دیگر نیز در 
تحلیل مس��ائل و نتیجه گیری از آنها باید مورد مالحظه قرار گیرد 

تا به خطا نروند.
0912---3492
* آقای روحانی ریاست محترم جمهوری در زمان تبلیغات انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در مناظره ها بیان می کرد شاهد، جیب مردم و 
سبد اقتصادی افراد جامعه است و به آمارها نمی شود اعتماد کرد. آیا 
در حال حاضر هم ایشان معتقد است جیب ما مردم بهترین شاهد 

است و به آمارهایی که دولت می دهد اعتمادی نیست؟
0913---8229
* س��ازمان تأمین اجتماعی در سال جدید حق بیمه، بیمه گذاران 
خویش فرم��ا را 35درصد افزایش داده اس��ت با توجه به س��خنان 
رئیس جمهور محترم قرار بود افزایش قیمت ها با شیب مالیم صورت 
گیرد. این چه ش��یب مالیمی اس��ت که 35 درصد افزایش قیمت 

صورت گرفته است؟
میرزا رضا
* با توجه به اهمیت احداث بزرگراه تهران شمال ضرورت دارد دولت 
با کمک گرفتن از شرکتهای خصوصی در این زمینه تالش بیشتری 
از خود نشان دهد. جاده های شمال کشور دیگر ظرفیت پذیرش این 

همه خودرو را ندارد.
یک مسافر
* پلیس راهور آیا قرار نیس��ت فکری به حال موتورسواران متخلف 
کند؟ واقعا با عبور از پیاده رو، یک طرفه و خط ویژه هم جان مردم 

و هم جان خود را به خطر می اندازند.
0912---4694
* بهتر اس��ت شماره فاکس��ی از روزنامه در این ستون چاپ کنید 
تا برخی مطالب که معضل اس��ت را از این طریق به اطالع روزنامه 

کیهان برسانیم.
فراهانی
کیهان: ش�ماره پس�ت تصویری هم�ه روزه در صفحه آخر 

روزنامه درج می شود.
* از اهالی س��ه راه مارلیک هستم خواهشمندیم مسئوالن سه راه 
مارلیک-اندیش��ه را بازگشایی کنند. این سه راه ترافیک سنگینی را 

برای مردم منطقه به وجود آورده است.
0919---6456
* سرگردانی در ثبت اسناد ساوه به یک معضل تبدیل شده است. 
مدتهاست برای تفکیک سند یک واحد آپارتمان به این اداره مراجعه 
می کنم. مسئوالن می گویند سیستم ما خراب است. تو را به خدا به 

این وضعیت رسیدگی کنید.
0912---3174
* رفتارهای هنجارشکن برخی از دختران و پسران در فضای سبز 
و پارکها امکان حضور خانواده ها را با مشکل مواجه کرده است. باید 
جلوی پوش��ش نامناسب دختران و پس��ران گرفته شود. اگر امروز 

نجنبید فردا دیر خواهد شد. 
0937---6094

رونمایی از پیوند ارگانیک
فتنه سبز با حزب صهیونیستی بهائیت

چند تن از فتنه گران فعال در فتنه س��بز به دیدار خانواده سران گروهک بهائیت 
رفتند. 6 تن از سران گروهک استعماری بهائیت در سال 78 بازداشت شدند.

بنابر گزارش رسانه های ضد انقالب، در این مالقات محمد ملکی )وابسته به جبهه 
مرتد ملی(، عیس��ی س��حرخیز )مدیر کل مطبوعات داخلی در دولت اصالحات که از 
نامزدی بهائیان و هم جنس بازان حمایت کرده بود(، نرگس محمدی، نسرین ستوده، 

ژیال بنی یعقوب، محمد نوری زاد  و معصومی حضور داشته اند.
این مالقات که دس��ته گل تازه مدعیان جنبش سبز به شمار می رود، صرفاً از آن 
جهت اهمیت دارد که پیوند جریان نفاق با گروهک استعماری و صهیونیستی بهائیت 
را نش��ان می دهد و تداعی کننده دوباره نقش آفرینی برخی اعضای این گروهک در 
حرمت شکنی شرم آور روز عاشورای سال 1388 است. در آن حرمت شکنی چند تن از 

اعضای گروهک بهائیت بازداشت شدند.
بهائیت که حزبی ساخته دست استعمار انگلیس است، پیوند عمیقی با صهیونیسم 
و فراماسونری جهانی دارد و به همین اعتبار مقر خود را در فلسطین اشغالی قرار داده 
اس��ت. حامیان این گروه به جای اش��اره به خیانت های شبکه ای اعضا به ملت ایران و 
جاسوس��ی برای آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیس��تی، ادعا می کنند که جمهوری 
اسالمی ایران با بهائیت صرفاً مشکل عقیدتی دارد حال آنکه به رغم انحرافی و جعلی 
بودن بهائیت، اتهام اصلی عناصر بازداش��تی جاسوس��ی، اقدام علیه امنیت ملی است. 
شبکه مالی بهائیت نیز نقش عمده ای در اخاللگری و تروریسم اقتصادی ایفا می کند.

اکن��ون ب��ا رونمایی از پیوند عمیق تر فتنه س��بز و بهائیت باید منتظر ماند و دید 
اصالح طلبان و مدعیان خط امام در این طیف و همچنین جریان هایی نظیر کارگزاران 
آیا، مرزبندی خود را با فتنه گران پر رنگ می کنند یا آنها نیز به همین پیوند ارگانیک 

رضایت داده اند.
س��ران رژیم صهیونیس��تی در اوج فتنه سبز از آشوبگران به عنوان سرمایه بزرگ 

اسرائیل یاد کرده بودند.
یادآور می ش��ود عیسی سحرخیز عضو مرکزیت گروهک موسوم به انجمن آزادی 
مطبوعات است که چند ماه قبل ریاست این انجمن به فائزه هاشمی سپرده شد. فائزه 
هاشمی سال گذشته اذعان کرده بود که سازمان تروریستی منافقین را مجاهدین می داند 

و در دوران زندان دوستان خوب مجاهدینی و بهایی پیدا کرده است!
وقتی روزنامه زرد، به کیهان ناسزا می گوید!

بار دیگر یکی از رس��انه های زرد که در ترویج فرهنگ لمپنیسم فعال است برای 
مطرح شدن و جدی انگاشته شدن، به روزنامه »کیهان« ناسزا گفت!

این روزنامه که  خودش را »بانی« س��ینما می داند، روز گذش��ته یادداش��ت بلند 
باالیی را علیه روزنامه کیهان به نقل از سایت »عصر ایران« منتشر کرد. البته منبع این 
یادداشت، یکی از سایتهای زنجیره ای است. سایتی که چندان جدی گرفته نمی شود و 

البد برای جلب توجه، این چنین به کیهان ناسزا گفته است.
 نکته قابل تأمل این است  روزنامه ای که سردبیر سابقش بابک.غ مجرم فراری است، 
از فیلمساز بهایی حمایت می کند، جشن روز تولد فیلمسازان ضد انقالب را برگزار می کند 
و ... حاال به روزنامه کیهان تهمت می زند! همین روزنامه، معموال نظرسازی را به جای 
نظرسنجی به خورد مخاطب های خود می دهد، برای خواننده های همجنس گرا و فاسد 
صهیونیستی تبلیغ می کند. این روزنامه در شماره دیروز خود از برخی هنرپیشه های 

زن فراری به عنوان بهترین بازیگر زن سینما یاد کرده است.
البته خبرگزاری دولتی ایس��نا هم که با پول بیت المال منتش��ر می شود، همین 

یادداشت را منعکس کرده است.
در بخشی از این یادداشت با دفاع از مسعود کیمیایی از وی به عنوان یک فیلمساز 
غیردولت��ی یاد کرده اس��ت، در حالی که کیمیایی هم��واره از حمایت های دولت های 
هاشمی، خاتمی و حتی احمدی نژاد برخوردار بوده و فیلم سلطان وی در دوران اصالحات 
با پشتیبانی »سعید امامی« )چهره معروف امنیتی( ساخته شد و سینا مطلبی )دستیار 
کیمیایی و همکار فعلی BBC( سال 1377 مقاله مفصلی را در ماهنامه گزارش فیلم 

درباره ارتباطات پنهان کیمیایی با چهره های مشکوک امنیتی منتشر کرد.
گفتنی است درباره یادداشت بی سند و سراسر اهانت آمیز و کذب یاد شده سخن 
بسیار است اما چند نکته: اوال، رسانه هایی که دستانشان از استدالل و سند خالی است 
رو به ناسزاگویی و تهمت زنی می آورند. دوم؛ حمایت از عناصر مسئله دار با خط بطالن 
کشیدن به گذشته شان، یک شیوه عوامانه و بی صداقتی در برابر مخاطب فهیم است. 
س��وم؛ دانسته های کیهان از عناصری که فرهنگ را عرصه لومپنی و جاهل بازی خود 
قرار داده اند. تنها محدود به »تاریخ ازدواج ش��ان« نیست، در صورت اصرار لومپن های 
مطبوعات، می توان نش��ان  داد که دامنه دانسته ها تا کجاست که در آن صورت کار را 

بر خود دشوار می کنید!

و باالخره شایان ذکر است این روزنامه در دولت گذشته باحمایت معاونت سینمایی 
وقت از سیاس��ت های سینمایی دولت گذشته و این دوره نیز به حمایت از سیاست های 

فعلی سینمایی دولت کنونی حمایت می کند و مثل همیشه  نعل وارونه می زند.
ماراتن از رده خارج ها

برای همکاران فراری نشریات زنجیره ای
یک روزنامه نگار اصالح طلب مقیم خارج به پادویی برخی عناصر اصالح طلب فراری 

در زمینه ترویج بی حجابی پاسخ داد.
داریوش س��جادی با اشاره به لودگی های برخی همکاران فراری نشریات زنجیره ای 
نظیر »مسیح-ع« در ترویج بی حجابی نوشت: نگاهی اجمالی به تصاویر جمیع دخترکانی 
که با فراخوان نامبرده همراه شدند موید اعتبار نسبت مستقیم »بازی بیشتر« »میمون 
زشت تر« در ادبیات محاوره ای ایرانیان است! آنها قربانیان نظام »باربی ساالر« غربی شده اند 
که ناجوانمردانه کسر بزرگی از زنان را به دلیل نابرخورداری از »استانداردهای مطمح نظر 

غربیان« بیرون از دایره »زن بودن« قرار می دهند.
همکار سابق نشریات اصالح طلب افزود: علی رغم این، قربانیانی از این دست به جای 
آن که اهتمام خود را صرف مبارزه با سیس��تمی کنند که با ترویج آن فرهنگ ناصواب 
و منحط و مبتذل و ش��کل گرا و تنانه، زن را تنها در الش��ه اش آن هم با مختصات قابل 
احصاء برای تامین ضیافت چشم چرانی ایشان به رسمیت شناخته نابخردانه و در »پناه 
همان ابتذال« جهد خود را صرف برون ریز بدن خود به منظور به رسمیت شناخته شدن 

در آن ماراتن »زن گوشت بینی« می نمایند.
به قول ش��ریعتی: )بدبخت(- اونا از تن تو هر چقدر هم که قوی بش��ه )ایضا شکیل 
بشه( ترسی ندارن! از »گاو« که گنده تر نمیشی! می دوشنت. از »خر« که قوی تر نمیشی! 
بارت می کنن. از »اس��ب« که دونده تر نمیش��ی! سوارت میشن. )بدبخت(- اونا از فکر تو 
می ترسن! کمی فکر کن- در زمینی بازی می کنید که سالخش نام منجی بر خود گذارده.

سناریوی ساختگی علیه ایران مهم تر است
یا جاسوسی موساد در آمریکا؟!

یک وب سایت معتبر آمریکایی تأکید کرد جاسوسی اسرائیل از مقامات آمریکایی به 
مراتب نگران کننده تر از برنامه هسته ای ایران است.

المانیتور در واکنش به گزارش اخیر نیوزویک درباره جاسوس��ی موس��اد از مقامات 
آمریکایی نوش��ت: این موضوع به مراتب نگران کننده تر از برنامه اتمی ایران اس��ت اما 

دستگاه امنیتی آمریکا در این باره سهل انگاری می کند.
المانیتور می نویسد: حتی در داخل اسرائیل نیز جمعی از محققان امنیتی معتقدند 
که درباره موضوع برنامه هسته ای ایران ادعاهای مطرح شده سناریویی ساختگی از سوی 
رژیم اسرائیل بوده و به آمریکا تحمیل شده است. برای مثال، کتاب »بحران ساختگی« 
»گرت پورتر« نشان می دهد اسناد منتشر شده درباره برنامه هسته ای ایران و طرح ادعای 
تالش آن کشور برای ساخت بمب هسته ای از طریق اورانیوم غنی سازی شده در تأسیسات 

هسته ای نطنز ساخته و پرداخته نهادهای امنیتی اسرائیلی بوده است.
پورتر می نویس��د یک منبع آگاه آلمانی به او گفته که س��ازمان مجاهدین خلق [

گروهک منافقین] در همکاری با اسرائیل در ساختن اسناد جعلی درباره برنامه هسته ای 
ایران نقش داش��ته اند و این مدارک را در اختیار نئومحافظه کاران آمریکایی قرار داده اند 

که خواستار تغییر رژیم در ایران هستند.
روایت روزنامه آمریکایی

RQ170 از کابوس مهندسی معکوس
یک روزنامه آمریکایی مهندسی معکوس پهپاد آرکیو 170 در ایران را کابوسی برای 

واشنگتن توصیف کرد.
کریس��تین ساینس مانیتور نوشت: ایران از نمونه هواپیمای بدون سرنشین ساخته 
ش��ده از روی اصل آمریکایی که در اواخر سال 2011 سرنگون کرد، پرده برداری کرد با 
این ادعا که جعبه اسرار آن را گشوده و قابلیت های تسلیحاتی تازه ای هم به آن افزوده 
است. نسخه ایرانی پهپاد در نمایشگاه سپاه پاسداران انقالب اسالمی به نمایش گذاشته 
ش��د که در آن آیت اهلل خامنه ای، رهبر ایران حضور داش��ت و توضیحات مربوط به این 

سیستم را شنید. او این روز را یک روز »شیرین« توصیف کرد.
یک افسر سپاه پاسداران گفت این هواپیمای تولید شده »به زودی پرواز آزمایشی 
خود را انجام خواهد داد.« امیرعلی حجازی، رئیس بخش هوا- فضای ایران گفت ایران 

روی دو مدل دیگر از این هواپیما کار می کند.
این روزنامه می افزاید: به مهندسین سپاه پاسداران دستور داده شده بود تا هواپیمای 

بدون سرنش��ین آمریکایی را مورد مهندسی معکوس قرار دهند. این هواپیما در حال 
انجام ماموریتی از سوی سازمان سیا در مورد سایت های نظامی و هسته ای ایران بود 
که تقریبا بدون آس��یب توس��ط ایران به زمین نشانده شد. ایران با شور و وجد فراوان 
این پیروزی را جشن گرفت و اعالم کرد آن را در یک »شبیخون الکترونیک« به دست 

آورده است؛ چیزی که نشان  دهنده توانایی فنی ایران بود.
کریستین ساینس مانیتور تصریح کرد: ایران سیستم جی پی اس پهپاد را به تدریج 

منحرف کرده است و آن را به عوض افغانستان در ایران فرود آورده است.
چن��د ماه پیش ارت��ش آمریکا بودجه 47 میلیون دالری را ب��رای یافتن راه های 

جایگزینی سیستم های آسیب پذیر جی پی اس اختصاص داد.
دول��ت آمری��کا و نهادهای اطالعاتی آن حضور آرکی��و 170 را در ایران هرگز به 
صورت رسمی تایید نکرده بودند تا اینکه ایران آن را در تلویزیون به نمایش گذاشت.

همایش مشترک تروریست ها
و آدمکشان کانادایی

پارلمان کانادا همایشی را تحت عنوان »هفته مسئولیت پذیری ایران« برگزار کرده 
که از جمله ش��رکت کنندگان آن »احمد ش��هید« گزارشگر ویژه حقوق بشر و »مریم 

رجوی« سرکرده سازمان تروریستی منافقین بودند!
به گزارش روزنامه نیش��ن، پارلمان کانادا برنامه ای یک هفته ای با موضوع حقوق 
بش��ر ایران برگزار کرده اس��ت که س��ازمان دهنده اصلی آن »کالتر« از سیاستمداران 
تندروی حامی اس��رائیل در کانادا اس��ت. »احمد ش��هید« را در این همایش سرکرده 

سازمان تروریستی منافقین همراهی می کرد.
س��ازمان منافقین ضمن ترور 17 هزار شهروند ایرانی، جنایات زنجیره ای فراوانی 

را علیه شیعیان و کردهای عراق انجام داده است.
گفتنی است تأسیس کنندگان کشور کانادا به قتل عام بومیان منطقه شهرت دارند و 
جنایات هولناک آنان علیه مردم بومی منطقه که تحت حمایت مستقیم دولت انگلیس 
صورت می پذیرفت فصل سیاه و شرم آوری از تاریخ قاره آمریکا را تشکیل داده است.

پادوها به صف!
پس از ناکامی های پیاپی هواداران دفن ریچارد فرای، ایران ش��ناس سازمان سیا، 
در ایران و اعالم آمادگی کاظم موس��وی بجنوردی برای برگزاری مراس��م یادبود این 
جاس��وس تابلودار در آس��تانه ارتحال امام خمینی )ره( در بنیاد دایره  المعارف بزرگ 
اسالمی، پادوهای اشرف پهلوی نیز به صحنه آمدند و از دولت دکتر روحانی خواستند 

تا به وظیفه خود در برابر وصیت فرای عمل کند!
»انجمن بین المللی ایران شناس��ی« وابسته به »بنیاد اشرف پهلوی« که زیر نظر 
»احسان یارشاطر« )عضو فرقه ضاله بهائیت( اداره می شود و برخی از اعضای آن نیز 
با »بنیاد دایرهًْ المعارف بزرگ اس��المی« در ایران همکاری تنگاتنگی دارند، دیروز در 
اطالعیه ای که رادیو فردا )ارگان رسانه ای سازمان سیا( منتشر کرد، نوشت: »علی رغم 
اینکه محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، روس��ای جمهوری پیش��ین، به فرای در 
خص��وص وصیت نام��ه وی اطمینان خاطر داده بودند، اما ب��ا وجود این ضمانت ها و 
س��پری ش��دن یک ماه از زمان فوت آقای فرای، مقام های ایران هنوز به این خواسته 

وی عمل نکرده اند.«
روز 7 اردیبهشت نیز شبکه ماهواره ای »پارس تی.وی« )ارگان سلطنت طلبان( با 
پخش فیلم کامل مراسم یادبود »ریچارد فرای« در بوستون آمریکا با حضور چهره های 
معروف بهایی و سلطنت طلب از این جاسوس سیا تجلیل کرد و از وی به عنوان یکی از 
همفکران طیف خود یاد کرد. »پارس تی.وی« در همین برنامه به اهانت علیه انقالب 

اسالمی و مردم ایران پرداخت.
در هفته های گذش��ته چهره های مش��هور س��لطنت طلب و بهایی به همراه 
کارگ��زاران داخلی فتنه آمریکایی - اس��رائیلی 88 حرکت هماهنگی را با هدف 
انتقال جنازه ریچارد فرای به ایران برای دفن در اصفهان آغاز کردند، اما در نهایت 
موفق به تحمیل خواسته های خود به دولت نشدند. حتی وزیر ارشاد در پاسخ به 
سؤاالت رسانه های اصالح طلب اعالم کرد که موضوع دفن فرای در ایران به دولت 
مربوط نیست. پیش تر اکثر نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
طی نامه ای به رئیس جمهور درباره پیامدهای دفن این جاس��وس آمریکایی در 

ایران تذکر  کتبی دادند.
به نظر می رسد جریان اصالحات در آستانه مراسم ارتحال حضرت امام خمینی )ره( 
با برگزاری بزرگداشت برای »ریچارد فرای« در »بنیاد دایرهًْ المعارف بزرگ اسالمی« در 

تهران، قصد حاشیه سازی برای دولت آقای دکتر روحانی را دارند.

گفت: مذاکرات اخیر ایران و 1+5 در وین به کجا رسید؟
گفتم: خواب دیدی، خیر باش�ه! خب! معلوم اس�ت که مثل 
همیش�ه و به روال یازده س�ال گذش�ته، مذاک�رات وین 4 هم 

بی نتیجه ماند.
گفت: ولی تیم هس��ته ای کش��ورمان نس��بت به نتیج��ه آن ابراز 

خوشبینی می کرد.
گفتم: تیم های قبلی هم با همین امید مذاکره می کردند اما 

در تمام موارد مذاکرات بی نتیجه و بی حاصل بوده است.
گفت: چرا؟!

گفتم: برای اینکه آمریکا باج می خواهد و ایران باج نمی دهد، 
بنابراین اگر مذاکرات با این روند تا صبح قیامت هم ادامه داشته 

باشد به نتیجه ای نخواهد رسید.
گفت: پس چرا قرار اس��ت زمان بع��دی برای ادامه مذاکرات اعالم 

کنند؟
گفتم: چه عرض کنم؟! دو نفر طی یک ساعت که در محفلی 
کنار هم نشس�ته بودند، یک کلمه هم با یکدیگر حرف نزدند. 
بعد از یک ساعت، یکی از آنها به دیگری گفت؛ اگر موافق باشید 

یک ساعت بعدی را درباره یک موضوع دیگر سکوت کنیم!

تسلیت به همکار
با نهایت تأسف مطلع شدیم همکارمان آقای افشین سرفراز در غم از 
دس��ت دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است، ضمن تسلیت به ایشان 
برای آن مرحوم رحمت واس��عه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 

آرزو داریم.

عص�ر دی�روز )ش�نبه( در 
خیری�ن  اس�تانی  جش�نواره 
مدرسه ساز اس�تان تهران در 
بین المللی  همایش�های  مرکز 
بیانات  س�ازمان صداوس�یما، 
رهب�ر معظم انقالب اس�المی 
در دیدار اعضای هیأت مدیره 
جامعه خیرین مدرسه ساز ایران 
ک�ه در تاریخ 15 اردیبهش�ت 
1393 مطرح شده بود، منتشر 

شد.
خامنه ای  آی��ت اهلل  حض��رت 
در ای��ن دی��دار، وج��ود مجموعه  
خّیرین مدرسه ساز در کشور را از 
پدیده های مبارک انقالب اسالمی 

خواندند و با اش��اره به احس��اس 
تکلی��ف مردم برای مش��ارکت در 
فعالیتهای خیرخواهانه، خاطرنشان 
کردند: این نکته بسیار مهّمی است 
که مردم با انگیزه خدمت و انجام 
کار خوب، هر جایی که احس��اس 
کنند الزم  است، ابایی از مشارکت 

و حضور فعال ندارند.
ایش��ان افزودند: در هر جایی 
که توانس��تیم خوبی ی��ک کار و 
درس��تی یک راه را نشان بدهیم، 
بدون اینکه خواس��ته شده باشد، 
مردم در آن کار مش��ارکت کردند 
ک��ه از نمونه ه��ای آن می توان به 
 دوره دف��اع مق��ّدس اش��اره کرد.

رهب��ر انق��الب اس��المی گفتند: 
توّجه مردم به امر مدرسه س��ازی 
نش��ان دهنده  درک درست جامعه 

از اهمیت تعلیم فرزندان است.
با  حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
اش��اره به اینکه در ه��ر کاری که 
مس��ئوالن و مدیران اصلی کشور 
امور را به مردم محّول کردند، کار 
موّفق شد و پیشرفت کرد، افزودند: 
این یک تجربه است که وقتی کار 
به نی��روی عظیم و بی پایان مردم 
واگذار شد آن کار شکوفا می شود 

و رشد پیدا می کند.
رهب��ر انق��الب در ارتب��اط با 
مدرسه س��ازی  حس��نه   م��ر  ا

داش��تند.  نی��ز  توصی��ه   س��ه 
اولین توصیه اینکه؛ کسانی که خود 
را درگیر حسنه  بزرگ مدرسه سازی 
کرده اند این کار را به عنوان صدقه 
جاریه، با ش��وق و رغبت و انگیزه 

ادامه دهند.
دومین توصیه ایشان به رسانه ها 
به ویژه صدا و س��یما بود که الزم 
اس��ت به افکار عمومی وجود یک 
 چنین کار مهمی را معرفی کنند.

و توصیه  پایانی رهبر معظم انقالب 
نیز ضرورت همکاری وزارت آموزش 
و پرورش با خیرین مدرسه س��از و 
توجه به مسئله مقاوم سازی مدارس 

خبرگ�زاری رویت�رز به نقل بود.
از مناب�ع دیپلماتی�ک گ�زارش 
داد: نماین�دگان ایران  و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی این هفته 

در وین دیدار می کنند.
ب��ه گزارش ف��ارس ب��ه نقل از 
خبرگزاری رویترز، منابع دیپلماتیک 
جمعه ش��ب اعالم کردند که آژانس 
بین الملل��ی ان��رژی اتمی اواس��ط 
این هفت��ه طی دی��داری مجدد با 
نمایندگان ایران، تالش خواهد کرد 
تا تحقیقات در م��ورد فعالیت های 

هسته ای ایران را پیش ببرد.
بنا بر این گزارش، مبحث ادعایی 
چاش��نی های انفجاری موس��وم به 
»بریج وایر«، که کاربری دوگانه دارد، 
از جمل��ه مواردی اس��ت که آژانس 
تالش خواه��د کرد ت��ا توضیحات 
ایران را در م��ورد آن دریافت کند. 
ایران پیشتر بارها اعالم کرده است 
که این چاش��نی ها برای تسلیحات 
متع��ارف ب��ه کار می رون��د، با این 
وجود ناظر هس��ته ای سازمان ملل 
توضیحات بیشتر تهران در این رابطه 

را خواستار شده است.
ای��ن دی��دار در حال��ی برگزار 

می شود که »یوکیا آمانو« مدیرکل 
آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی نیز 
احتم��اال این هفته گ��زارش فصلی 
خود در مورد برنامه هسته ای ایران 

را تقدیم شورای حکام می کند.
بر اس��اس توافقی که س��ه ماه 
قبل میان ایران و آژانس به دس��ت 
آمد، تهران به اج��رای هفت گام با 
هدف پاس��خ به س��ؤاالت در مورد 
برنامه هسته ای خود، متعهد شد. با 
وجود آن که چارچوب زمانی اجرای 
ای��ن گام ها روز 25 اردیبهش��ت به 
پایان رس��ید و تهران نیز اعالم کرد 
که تعهدات خ��ود را انجام داده، اما 
خبرگزاری رویت��رز به نقل از منابع 
غربی مدعی ش��ده اس��ت که هنوز 
برخی مسائل حل نشده باقی مانده 

است.
آژان��س بع��د از نشس��ت هفته 
گذش��ته با نماینده ایران، در بیانیه 
خ��ود اعالم کرد: »آژانس اعالم کرد 
که ایران چندین اقدام را انجام داده و 
برخی کارهای مربوطه همچنان ادامه 
دارد. مباحث بر س��ر دیگر اقدامات 
عمل��ی ای ک��ه در گام ه��ای بعدی 

اجرایی می شود، در جریان است.«

رویترز مدعی شد
ایران و آژانس هفته جاری درباره 

چاشنی های انفجاری مذاكره می كنند

رئی�س مرک�ز تحقیق�ات 
اس�تراتژیک ب�ا بی�ان اینکه 
ای�ران برای به دس�ت آوردن 
حق�وق حق�ه خود از کس�ی 
اج�ازه نمی گی�رد، گفت: من 
به بن بست  معتقدم مذاکرات 

نرسیده است.
علی اکبر والیتی رئیس مرکز 
تحقیقات استراتژیک با ژان فرانسوا 
ژی��رو مدی��ر خاورمیان��ه وزارت 
خارجه فرانسه در مرکز تحقیقات 
استراتژیک دیدار و گفت وگو کرد.

والیت��ی پس از ای��ن دیدار با 
حضور در جمع خبرنگاران درباره 
مالقات خود با مدی��ر خاورمیانه 
وزارت خارجه فرانسه اظهار داشت: 
م��ا به ای��ن نتیجه رس��یدیم که 
ه��ر دو کش��ور تمای��ل دارند که 
مش��کالت منطقه ای و تنش های 

عراق،  سوریه و لبنان با گفت وگو 
حل شود.

وزی��ر اس��بق ام��ور خارج��ه 
و  تن��ش  از  پرهی��ز  کش��ورمان 
جنگ های حرفه ای را مورد قبول 
ه��ر دو کش��ور دانس��ت و افزود: 
م��ا معتقدی��م که بای��د از طریق 
روش ه��ای مس��المت آمیز ای��ن 

موضوعات حل شود.
وی در خص��وص مذاک��رات 
وین تصریح ک��رد: این مذاکرات، 
مذاکرات آسانی نیست و تا جایی 
که ما اطالع داریم، مذاکره کنندگان 
ما تمام س��عی خود را کرده اند اما 
این مذاکرات هنوز پایان نیافته و 
مجدداً در خردادماه ادامه می یابد.

والیتی ابراز امیدواری کرد که 
مذاکرات به نتایج مثبت برس��د و 
در همین زمین��ه افزود: از طریق 

و در  اس��تمرار آن  و  گفت وگ��و 
صورتی که طرفین با همین حسن 
نیتی که ایران از خود نشان داده، 
این روند را ادامه دهند امیدواریم 
در آین��ده بتوانی��م راه حل هایی 

داشته باشیم.
مش��اور عال��ی مق��ام معظم 
رهبری در امور بین الملل با تأکید 
ب��ر اینکه من معتقد نیس��تم که 
این مذاکرات به بن بس��ت رسیده 
باش��د، ی��ادآور ش��د: جمهوری 
اسالمی همیشه طرفدار گفت وگو 

و استمرار مذاکرات است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه زم��ان 
مذاکرات باید مورد توافق دو طرف 
باشد و ایران برای به دست آوردن 
آنچه که حقوق حقه خود می داند 
از کس��ی اجازه نمی گیرد گفت: 
از ابت��دای مطرح ش��دن موضوع 

هس��ته ای، ملت ایران هیچ گاه از 
مذاکرات رویگردان نبوده و همواره 
از استمرار آن حمایت کرده است.

والیتی تأکید کرد: مادامی که 
مذاکره کنن��دگان ما در چارچوب 
تعیین ش��ده از سوی مقام معظم 
رهب��ری حرکت می کنن��د مورد 
حمایت جمهوری اس��المی ایران 
قرار دارند و البته آنچه که تاکنون 
انجام گرفته خالف این نبوده است.

به گزارش فارس، همچنین در 
این دیدار ژان فرانس��وا ژیرو مدیر 
خاورمیانه وزارت خارجه فرانسه، با 
اشاره به چارچوب دوجانبه ایران 
و فرانس��ه گفت: م��ا در خصوص 
مسائل دوجانبه صحبت کردیم و 
االن نیز به وزارت خارجه می رویم 
تا این گفت وگو ها را ادامه دهیم و 

سپس به پاریس باز می گردیم.

والیتی:

ایران برای به دست آوردن حقوق حقه خود از كسی اجازه نمی گیرد

توضیح
روابط عمومی دانش��گاه آزاد واحد تهران مرکزی در واکنش به خبر 
ویژه دیروز اعالم کرد هیچ سرپرس��ت دانش��کده ای در این واحد پس از 

یک هفته انتصاب برکنار نشده است.

رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای هیئت مدیره جامعه خّیرین مدرسه ساز ایران تاکید کردند

هر وقت مسئوالن كار را به مردم محّول كرده اند
 كار موفق بوده است


