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رئيس مجلس:

نگاهمان به مذاکرات
هستهاي بايد مثبت باشد

يک هفت��ه پس از انتش��ار خبر
توقف تأييد مدارک دانش آموختگان
پزشکي ايران در امريکا ،نهاد مسئول
اين موضوع در تصميم خود تجديد
نظر کرد و روال سابق،مجدداً برقرار
شد .بهگزارش «تابناک» ،يک «منبع
آگاه »در اي��ن زمينه گفت« :محمد
ج��واد ظري��ف ،وزير خارج��ه ايران
در نخس��تين دي��دار خ��ود با جان
کري ،همت��اي امريکايي خود پس
از تصميم اوليه کميس��يون مذکور،
موض��وع را با وي در ميان گذاش��ته
و مقام��ات امريکايي ق��ول پيگيري
موضوع را دادند .اين مقامات سپس
به هيأت ايراني اعالم کردند که اقدام
کميسيون فارغ التحصيالن پزشکي
خارج��ي در امريکا به در خواس��ت
اداره نظارت بر سرمايههاي خارجي
وزارت خزان��ه داري امري��کا نبوده و
اين اداره چنين توصيهاي نداش��ته
اس��ت .مقامات امريکايي همچنين
اعالم کردند که با کميس��يون فارغ
التحصيالن پزشکي تماس خواهند
گرفت» .به گفته اين «منبع آگاه»،
بع��د از اين تماسه��ا و پيگيريها
ب��ود که در نهايت کميس��يون فارغ
التحصي�لان پزش��کي خارج��ي در
امري��کا اع�لام کرد که رون��د تأييد
مدارک پزشکي ايران را از سرگرفته
است.

 52مؤسسه بدون نظارت
مجلس بودجه میگیرند

احمد بخش��ایش اردس��تانی که
در جلس��ه روز یکش��نبه مجل��س با
غالمعلی حدادع��ادل نماینده تهران
مجادل��ه لفظ��ی پی��دا ک��رده بود،
توضیحات��ی در این خص��وص ارائه
کرد .ای��ن عضو کمیس��یون امنیت
ملی و سیاست خارجی به ایلنا گفت:
م��ن در نطق خود به نبود نظارت بر
هزینهکرد برخی بنیادها مانند بنیاد
سعدی اشاره کردم که در پایان نطقم
آق��ای حدادعادل گفت «آیا ش��ما از
هزینهکرد این بنیادها اطالع دارید؟
این اقدام شما از ایمان به دور است»
که من در پاسخ اشاره داشتم عدهای
نماین��ده پرزور پش��ت ای��ن بنیادها
هس��تند؛ اگر مایلید پش��ت تریبون
مجلس بیایید تا در این باره مناظره
کنیم .وی ادامه داد :جدول ش��ماره
 20نهادهایی هستند که با پشتیبانی
برخی نمایندههای پرقدرت مجلس
پول و بودجه میگیرند که این نهادها
و مؤسسات شامل  52مؤسسه و نهاد
میشود .اشخاص حقوقی غیردولتی
نیز عددی نزدیک ب��ه  300میلیارد
تومان طبق جدول شماره  17بودجه
میگیرند ،اما نظارتی از سوی مجلس
ب��ر هزینهکرد آنها انجام نمیش��ود.
نماینده مردم اردس��تان یادآور شد:
بحث م��ن در این باره بود که چطور
ما از  6ه��زار و  12میلی��ارد بودجه
بخش فرهن��گ ،حدود  300میلیارد
را ب��ه نهادهایی میدهی��م که روی
آنه��ا نظارتی وجود ندارد .وی افزود:
اختص��اص بودجه  300میلیاردی به
برخی بنیادها و مؤسس��ات فرهنگی
فینفس��ه اش��کالی ندارد ام��ا اینکه
هیچ گونه نظارتی از سوی مجلس بر
هزینههای آنها نباش��د ،محل اشکال
است .بخشایش گفت :وقتی نظارت
نباش��د ،بودجهها بیحساب و کتاب
هزینه میشوند و همین امر به گران
ش��دن در کش��ور دامن میزند و هر
وقت پول ب��دون نظارت و حس��اب
و کت��اب به جایی داده ش��ود ،در آن
مفسده ایجاد میشود.

رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت :مسير مذاکرات هستهاي روي هم رفته با
همه فراز و فرودها گامهاي رو به جلويي داش��ته و در لوزان هم در مباحث نس��بتاً
کالن به توافق رسيدند.
به گ��زارش خانه ملت ،علي الريجاني در مصاحبه با پايگاه خبري فرامنطقهاي
العه��د وابس��ته به حزب اهلل لبنان ،افزود :البته ري��زه کاري هايي مانده که بايد در
جلس��ات بعدي مش��خص ميش��د که صحبت هايي ش��ده و گاهي مشکالتي در
مذاکرات پيدا ميش��ود اما م��ن فکر ميکنم بايد در مجموع ديدمان نس��بت به

مذاکرات هس��تهاي مثبت باش��د .وي درباره تاريخچه مبارزات جريان مقاومت با
رژيم صهيونيستي هم گفت :جريان مقاومت توانست صهيونيستها را خجالت زده
و از منطقه بيرون کند و اين نش��ان ميدهد اگر مسلمانان روي پاي خود بايستند
و مجاهدت داشته باشند اسرائيل به مانند کف روي آب خواهد بود .رئيس مجلس
شوراي اسالمي ادامه داد :البته شرط مقاومت و پيروزي داشتن روحيه مجاهدت و
ايستادگي بوده که باعث عزت و شرف براي مسلمانان است .الریجانی همچنین با
جمعي از علما و مسئوالن مرتبط با امور فلسطين دیدار و گفت و گو کرد.

دفاع وزیر خزانه داری امریکا از توافق با ایران

اخبار
پشتپرده از سرگيري
روند تأييد مدارک
پزشکي ايرانيان در امريکا

سال بیست و یکم شماره 5948
سه شنبه  19خرداد 1394

وزي��ر خزان��ه داري امري��کا ،ط��ي
سخنراني در يک انجمن حامي اسرائيل
در نيويورک در شرايطي که مورد اعتراض
حاضران قرار گرفته بود ،امضاي توافقنامه
با ايران را خواستار شد.
ب��ه نوش��ته روزنام��ه صهيونيس��تي
هاآرتص جاکوب لو ک��ه در برابر حدود
ي��ک ه��زار و  500ش��رکت کنن��ده در
کنفرانس ساالنه جروزالم پست در يکي
از هتلهاي بزرگ نيويورک س��خنراني
ميک��رد ،تأکي��د ک��رد« :ما تنه��ا چند
هفته ديگر تا پايان مهلت تعيين شده براي
امض��اي توافقنامه نهايي با ايران که ماهيت
مس��المتآميز فعاليتهاي هس��تهاي اين
کش��ور را تضمين ميکند ،وقت داريم» .
وزي��ر خزانه داري امري��کا افزود« :حل و
فصل ديپلماتيک مس��أله هستهاي ايران
بهترين گزينه است ».سخنراني جاکوب
لو در اي��ن کنفرانس چندين بار به علت
فريادهاي اعتراضآمي��ز و هوکردنهاي
حاضران قطع شد .اين مقام امريکايي با
اش��اره به مذاکراتي که ميان گروه 5+1
با ايران درباره برنامه هستهاي اين کشور
جريان دارد و همچنين با اشاره به مسأله
لغو تحريمهاي اعمال ش��ده بر ضد اين
کش��ور ،اب��راز اطمينان کرد ک��ه تهران
عناصر کليدي برنامه هس��تهاي خود را
متوقف کرده يا کاهش داده است.
وزير خزان��ه داري امريکا تأکيد کرد:

«برخي اعالم کردهاند که ايران ميخواهد
کلک بزند ،آنها ميگويند تحريمهايي که
ما بر ضد ايران اعمال کرده ايم در مدت
اجراي توافقنامه موق��ت از بين خواهند
رفت و اين وضعيت به ايران اجازه خواهد
داد ب��ه زودي به بمب اتمي دس��ت پيدا
کند .ام��ا چنين چيزي نيس��ت ».وزير
خزان��ه داري امريکا ادام��ه داد« :همان
طور که تاريخ روش��ن خواهد کرد ،ما به
خود و به نسل آينده متعهد هستيم تا به
ديپلماسي فرصت دهيم .يک ديپلماسي
هوشمندانه و سختگيرانه ميتواند موفق
شود».
در همي��ن خــــــص��وص روزنامه
صهيونيس��تي «جروزالم پست» با اشاره

به س��خنراني وزير خزان��ه داري امريکا
در کنفرانس س��االنه اين روزنامه نوشت
که «با وجود اختالف نظر نخس��ت وزير
رژي��م صهيونيس��تي و رئيس جمهوري
امريکا درمورد برنامه هس��تهاي ايران ،لو
همواره تأکيد کرده که س��طح همکاري
و هماهنگي واش��نگتن و تل آويو هرگز
به اين ان��دازه خوب نبوده اس��ت ».اين
روزنامه صهيونيستي نوشت« :متأسفانه
برخ��ي نميتوانند بين رابطه دوس��تانه
و نزديک با اس��رائيل و بن بس��ت موقت
بر سر مسأله هس��تهاي ايران تمايز قائل
شوند ».بر اس��اس اين گزارش ،اين وزير
امريکايي گفت که لغو تحريمهاي ايران
مرحلهاي خواهد بود و همه تحريمها فوراً

ناگفته های امضای توافق ژنو
حميد بعيدينژاد

عضو تيم مذاكره ايران

آن روز يك��ي از روزهاي طوالني مذاكرات م��ا بود ،روزي كه خيلي
زود از خواب بلند شده بوديم و بدون توقف تا آن ساعت يعني دو و نيم
صبح آن روز بيدار بوديم .يكس��ره جلس��ات و رفت و آمد و گفتوگوها
ادامه داش��ت .بله بامداد  ٢٤نوامبر  ٢٠١٣مطابق با سوم آذرماه ١٣٩٢
در ژنو .از بخصوص غروب آن روز مذاكرات وارد مرحله نهايي شده بود،
چون بعد از سه ماه مذاكره فشرده حاال اختالفات به تعداد انگشتان يك
دست محدود شده بود .غروب جلسه وزيران ايران و  5+1برگزار شد كه
توافقي به دست نيامد و بعد از آن وزيران بعضي تك تك و بعضي مثل
وزيران چين و روس��يه دو تايي به دي��دن دكتر ظريف آمدند و توصيه
كردند كه در اين مرحله آخر ايشان به فرمولهاي پيشنهادي طرف 5+1
رضايت بدهند .آن لحظه عقربههاي ساعت  2 :40صبح را نشان ميداد
و امريكاييه��ا نيز از مواضع خود كوتاه نميآمدند .حاال اختالفات به دو
عبارت كوتاه در يك جمله مهم محدود شده بود كه ناظر بر مهمترين
بحث يعني شناسايي روشن غنيس��ازي براي كشورمان از سوي همه
اعض��اي  5+1مربوط ميش��د ،كاري كه به خاطر آن كش��ورمان مورد
بيشترين فشار و محدوديت قرار گرفته و شش قطعنامه تحريم توسط
شوراي امنيت و كلي مقررات تحريم يكجانبه توسط امريكا و اتحاديه
اروپا عليه ما تصويب ش��ده بود ،اما هيچ چيز قابل پيشبيني نبود و به
خاطر اهميتي كه موضوع براي هر دو طرف داشت راهحل آن هنوز هم
بسيار مشكل به نظر ميرسيد.
ام��ا گفتوگوها در راهروها ادامه داش��ت و آقاي عراقچي و روانچي
كماكان با برخي از معاونان سياس��ي و از جمله خانم شرمن در تماس
بودن��د .از خانم اش��تون ديگر كاري س��اخته نب��ود و او منتظر آخرين
تماسه��اي سياس��ي بود .رد و ب��دل كردن آخرين نتاي��ج مذاكرات و
مش��ورتها با دكتر ظريف ادامه داشت كه تلفن همراه يكي از دوستان
زن��گ زد ،ويليام برنز قائم مقام كري بود .او كه مش��خص بود در همان
اتاق كري است ،خواهش كرد كه پيشنهاد جديدي از سوي آقاي كري
به دكتر ظريف منتقل شود .آن پيشنهاد آغاز بحثهاي جديد از پشت
تلفن شد كه حول و حوش عبارتبنديهاي مختلفي براي حل مشكل
همان بند خيلي مهم بود .نفسها در سينه حبس بود و دكتر ظريف با
قاطعيت جملهبنديهاي جديدي را روي متن توافق مينوشت و آنها را
باال و پايين ميكرد .يكباره برنز پاي تلفن گفت كه اگر اين جمله آخري
بتواند به نحو ديگري نوشته شود ما هم مبناي آن را ميتوانيم بپذيريم.
اين صحبت برنز هيجان جديدي بين همه ايجاد كرد ،چشمانداز اميد به
تفاهم حاال براي همه نمايان شد .در اين فضا عبارتي كه محور مشخص
مذاكرات بود و چندين بار تغيير كرده بود با كم و زياد كردن مختصري
كامل ش��د و متن مورد توافق قرار گرفت .باور نكردني بود .هيجان در
اتاق به اوج رسيد .برق شادماني در چشمها پرتوافكن و لبخند رضايت
بر صورت همگان نمايان شد.
با توافق دو طرف عمده يعني ايران و امريكا در خصوص موضوع ،چند
دقيقه نگذش��ت كه خبر حصول توافق تمام هتل در ژنو را به حركت و
هيجان درآورد و هنوز لحظاتي نگذشته بود كه شبكههاي عمده خبري
جهان برنامههاي خود را قطع کردند و اين خبر خيلي فوري روي تمامي

با توافق دو ط�رف عمده يعني ايران و
امريكا در خصوص موضوع مورد اختال
ف در مذاک�رات ژنو ،چند دقيقه نگذش�ت كه
خب�ر حصول تواف�ق تمام هت�ل در ژن�و را به
حرك�ت و هيج�ان درآورد و هن�وز لحظات�ي
نگذشته بود كه شبكههاي عمده خبري جهان
برنامههاي خود را قطع و اين خبر خيلي فوري
روي تمام�ي آنتنه�اي خب�ري مخابره ش�د

آنتنهاي خبري مخابره شد كه بر اساس اخبار رسيده ايران و كشورهاي
 5+1روي متن تفاهم ژنو توافق كردهاند و جلسه رسمي وزراي خارجه
براي تأييد نهايي متن تا لحظاتي ديگر در مقر سازمان ملل متحد در ژنو
برگزار ميگردد .از همكاران تش��ريفات خبر آوردند كه جلسه مشترك
وزرا و خانم اش��تون ساعت  3 :45بامداد يعني حدود نيم ساعت ديگر
در سازمان ملل برگزار خواهد شد .همه براي آماده شدن سريع از اتاق
دكتر ظريف خارج شديم تا آماده شويم.
حدود نيم س��اعت بعد همه از هتل به س��مت سازمان ملل حركت
كرديم .خيابانها در نيمه شب كام ً
ال خلوت بود و كسي در خيابان ديده
نميشد .كارمندان حفاظتي و روابط عمومي سازمان ملل كه نيمه شب
از خواب بلند ش��ده بودند سريعاً سر پستهايش��ان حاضر شده بودند.
خيابانهاي تاريك ش��هر و سپس محوطه كام ً
ال خلوت سازمان ملل را
س��ريع پشت سر گذاش��تيم .آنچه من در آن لحظه در تصور خود مرور
ميك��ردم آن بود كه با توجه به دير وقت بودن زمان برگزاري جلس��ه
مطبوعاتي و آنكه حاال ديگر س��اعت  ٤صبح ش��ده بود ،احتماالً از آن
طرف خانم اشتون و معاونان سياسي كشورهاي  5+1در جلسه شركت
ميكنند .اما وقتي همگي وارد جلسه شديم واقعاً مبهوت شدم .صحنهاي
كه هيچگاه با آن حال و هوا فراموش��ش نخواهم كرد .بله تمامي وزراي
امور خارجه ش��ش كش��ور به اضافه خانم اشتون همگي كام ً
ال آماده در
جلسه نشسته بودند .واقعاً خشكم زد .ساعت چهار صبح وقتي هيچكس
حاضر نيس��ت از خوابش بگذرد ،وزيران خارجه شش قدرت جهاني در
جلس��هاي كه ق��رار نبود بحثي هم صورت بگيرد و فقط اعالم رس��مي
تفاهم و يك مصاحبه مطبوعاتي مش��ترك بين خانم اش��تون و دكتر

دیگه چه خبر
توزیع اطالعیه مشکوک

«منتظر حضور خونین امت حزباهلل در  29خرداد س��ال  ...94در ورزشگاه
 12ه��زار نفری آزادی هس��تیم ».به گ��زارش «ایران» ،ای��ن جمالت آغازین
اطالعیهای پرینت شده است که به صورت گستردهای در تهران و بویژه مناطق
جنوبی و مرکزی پایتخت در حال توزیع اس��ت .تهیهکنندگان متن ،هدف از
فراخوان خود را «مقابله و رویارویی با حضور زنان در ورزش��گاه و نهی از منکر
مسئولین وزارت ورزش» اعالم کردهاند.

تأسف «اینستاگرام» بابت یک تصمیم اشتباه

سخن «جاکوب لو» مبنی بر اینکه حل مسأله هستهاي بهترين گزينه است خشم البی صهیونیستها را برانگیخت
لغو نخواهد شد.
ëëنتانياه�و :هنوز براي رس�يدن به
يک توافق بهتر دير نيست
حمايت اين مقام امريکايي از مذاکرات
هس��تهاي در حالي اس��ت ک��ه مقامات
اس��رائيلي همچنان ب��راي جلوگيري از
دستيابي به توافق هستهاي ميان ايران و
کشورهاي گروه  5+1تالش ميکنند.
نخس��توزير رژي��م صهيونيس��تي
در ادام��ه جوس��ازيهايش علي��ه توافق
هس��تهاي با اي��ران گفت« :هن��وز براي
دس��تيابي به يک توافق بهتر با ايران دير
نشده است».
بنيامين نتانياهو در پيامي ويدئويي که
روز يکشنبه در کنفرانس ساالنه روزنامه
اورشليم پس��ت در نيويورک پخش شد،
مدعي شد «:جلوگيري از دستيابي ايران
به سالح هستهاي اصليترين چالش پيش
روي نسل ماست .بايد بفهميم که ايران
نه تنها تهديد به نابودي اسرائيل ميکند
بلکه در تالش اس��ت تا با صدور انقالب
اس�لامي خود به جهان ب��ه بخشهاي
زي��ادي از خاورميانه تس��لط يابد ».این
درحالی اس��ت که کاخ سفید اعالم کرد
که «باراک اوباما»رئیسجمهور ی امریکا
و «فرانس��وا اوالند»همتای فرانسوی در
دیداری در حاش��یه نشست گروه هفت
در المائو ،آلمان درباره برخی از مس��ایل
از جمله برنامه هس��تهای ایران و بحران
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اوکراین با هم به توافق رسیدهاند.
ëëتأکید دوباره آمانو بر نبود انحراف
در برنامه هستهای ایران
ب��ا وجود تالش مقام��ات تل آویو برای
کارش��کنی در مذاک��رات آزان بین المللی
انرژی اتمی یک بار دیکر بر مسالمت آمیز
ب��ودن برنامه های هس��ته ای ایران صحه
گذاشت .مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی با تأکید دوباره بر نبود هرگونه انحراف
در تأسیس��ات هس��تهای اعالم شده ایران
گفت« :اجرای پروتکل الحاقی باعث تقویت
و افزای��ش تواناییهای آژانس ب��رای ارائه
تضمین معتبر درخصوص وجود نداشتن
هرگونه انحراف در فعالیتهای هس��تهای
اعالم نشده این کشور میشود ».به گزارش
ایرنا از وین ،يوکیا آمانو با قرائت بیانیهای
در نشس��ت فصلی ش��ورای حکام آژانس
بینالمللی ان��رژی اتمی در م��ورد اجرای
پادمان در ایران اف��زود« :آژانس همچنان
به راستیآزمایی و نبود هرگونه انحراف در
مراکز هس��تهای تحت موافقتنامه پادمان
توس��ط ایران تأکید میکن��د ».مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره روشن
شدن ابعاد احتمالی نظامی برنامه هستهای
ای��ران ( )PMDنیز گفت« :من اطمینان
دارم که روش��ن شدن مسائل ابعاد نظامی
احتمالی میتواند در یک بازه زمانی معقول
و منطقی در صورتی که ایران اقدامات مقرر
در لوزان را پیادهسازی کند ،انجام شود».

ظريف بود ،همه عمد داش��تند كه باشند و حضور رسمي كشورشان در
اين س��طح باالي سياسي را به دنيا اعالم كنند .چند لحظهاي نگذشته
بود كه با تكميل ش��دن حضور همه وزرا مسئول رسانهاي جلسه اعالم
كرد چون اعالم ناگهاني توافق باعث ش��ده اس��ت كه امكان آمادگي از
پيش همه خبرنگاران با تجهيزات الزم خود در جلس��ه فراهم نش��ود،
حدود نيم س��اعتي طول ميكشد تا اين ترتيبات به طول انجامد و لذا
ضمن عذرخواهي همه را دعوت به صبر و حوصله كرد .اين نيم ساعت
به نقل حرف و حديثهاي دوجانبه و چندجانبه خاطرات سپري شد تا
خبرنگاران حاضر شدند.
با آم��دن خبرنگاران عكس و فيلمبرداري آغ��از و بعد هم مصاحبه
مطبوعاتي و بعد هم دس��ت دادن وزرا با يكديگر انجام گرفت .لحظات
عجيبي بود كه باور آن سه ماه پيش از آن امكان نداشت ،ولي اين تفاهم
نش��ان داد كه با تالش و درك متقابل ميتوان روند امور را اصالح كرد.
همه اين روز را واقعهاي مهم دانس��تند .روزي كه ايران با تعهد و اعالم
صريح محكوميت س�لاح هس��تهاي و توقف روند توليد سوخت بيست
درصد كه نيازي به آن نداشت و برخي شفافيتها ،حقوق هستهاي خود
بويژه تداوم غنيس��ازي را تثبيت و ضم��ن متوقف كردن روند افزايش
تحريمها ،برخي امتيازات مهم براي گشايشهايي در حوزههاي مالي و
اقتصادي دريافت ميكرد .حدود س��اعت  6صبح به هتل برگشتيم .در
راه برگش��ت دكتر ظريف به من گفتند كار ترجمه فارسي متن تفاهم
ژنو را با دقت كامل در اسرع وقت ادامه دهيد و براي استفاده رسانههاي
مختلف در تهران آن را هر چه زودتر تكميل كنيد.
البته كار كردن در آن س��اعات س��خت بود ولي اهميت كار آنقدر
زياد بود كه هر طور شده ميبايد ترجمه با دقت و سرعت انجام ميشد.
براي سرعت در كار از دو نفر از همكاران در نمايندگي ژنو كه از بهترين
متخصصان حقوقي و بينالمللي بودند كمك خواستيم كه لطف كردند و
ضمن تهيه رايانه و امكانات الزم با طيب خاطر به هتل آمدند .عم ً
ال كار
از ساعت هفت صبح شروع شد .حاال همه براي استراحت به اتاقهايشان
رفته بودند و محيط خيلي آرام بود و آرامش كاملي بر همه جا حاكم بود.
كار را شروع كرديم و با دقت و وسواس جمله به جمله پيش ميرفتيم و
هر جمله را بعد از چند بار نوشتن و ويرايش تكميل ميكرديم .اين كار
بدون وقفه تا ساعت يازده صبح ادامه يافت .پرينتي از متن گرفتم و به
اتاق دكتر ظريف رفتم .ايشان در آن لحظه تك و تنها در اتاقشان پشت
كامپيوترشان مشغول مرور اخبار و تحوالت بينالمللي بودند.
مت��ن را كه به ايش��ان دادم تش��كر كردند و گفتن��د ديگه برو يك
استراحتي بكن چون پرواز حدود يك بعدازظهر است ،من متن را نگاه
ميكنم و بقيه كار را خودم با دوستان پيگيري ميكنم .آرامشي كه در
آن لحظه در شخصيت ايشان ديدم ،به من هم خيلي حس لذت بخشي
داد و خيال��م را از بقيه كار راحت كرد .توانس��تم آن روز يك س��اعتي
اس��تراحت كنم و بعد براي رفتن به فرودگاه آماده ش��ديم .بله آن روز
لحظاتي داشتيم كه همه لحظات آن خيلي خاطرهانگيز بود.
آن لحظات هميش��ه با ماس��ت و تنها در اينجا خواس��تم بخشي از
زيبايي آن لحظات را با ش��ما هم در ميان گذاش��ته باش��م .به هر حال
با هر تفس��يري كه ب��ه آن روز بخواهيد نگاه كنيد بايد اذعان كنيم كه
روز س��وم آذرماه  ،١٣٩٢روز مهمي در تاريخ سياس��ي ايران عزيزمان
محسوب ميشود.

سایت اشتراک عکس «اینس��تاگرام» اعالم کرد بسته شدن موقت حساب
کاربری «آیتاهلل خمینی» «اشتباه» بوده است .به گزارش «بي بي سي» ،یکی
از سخنگویان «اینستاگرام» با ارسال «ایمیلی» به «بي بي سي» نوشت« :ما
برای اشتباهی که رخ داد بسیار متاسفیم .ما گاهی در بررسی گزارشهایی که
از کاربران دریافت میکنیم دچار اشتباه میشویم و در این مورد به اشتباه این
حساب را مسدود کردیم .ما به محض اینکه مطلع شدیم این حساب را دوباره
فعال کردیم و محتوای آن را برگرداندیم» .حس��اب کاربری «امام خمینی(ره)
( )@emamkhomeiniچند روز پیش از بیست و ششمین سالگرد ارتحال
امام توسط «اینستاگرام » مسدود شده بود.

سالح متفاوت ایران در نبرد با داعش

«لسآنجلس تایمز» نوش��ت« :اینکه آیا قلم تواناتر از شمشیر است احتماالً
جای بحث دارد اما ایران هیچ فرصتی را از دس��ت نمیدهد و از هر دو س�لاح
در مبارزه با تروریس��تهای داعش استفاده میکند ».به گزارش پایگاه خبری
«تیک» ،این نش��ریه امریکایی افزود« :ایران که به دولتهای عراق و س��وریه
در جنگ خود با این گروه تروریس��تی کمکهای نظامی کرده است ،به تازگی
میزبان یک مس��ابقه کاریکاتور بود که هدف آش��کار آن ،استفاده از کاریکاتور
برای تمسخر این جنگجویان بود .کاریکاتورهای برنده ،هفته گذشته در تهران
به نمایش درآمدند .مسعود شجاعی طباطبایی رئیس خانه کاریکاتور گفت که
نمایشگاه «نمایشگاه بینالمللی کارتون و کاریکاتور داعش» با هدف نشان دادن
«ماهیت واقعی» این گروه برگزار شد».

دردسرهای پخش مستقیم

خبرآنالین نوشت« :پخش پر از سانسور بازیهای والیبال شاید این روزها به
مشکلی برای عالقهمندان به والیبال بدل شده و مزید بر علت بازیهای همراه با
شکست تیم ملی والیبالمان شده تا صدای بینندگان بیش از قبل دربیاید .این
ش��کل پخش بازیها اما به گفته مسئوالن صدا و سیما تنها حالت ممکن برای
پخش بازیهاس��ت .البته آنها حتی نمیتوانند این بازیها را پخش نکنند چون
براس��اس قرارداد اسپانسرینگ بازیها اگر فدراسیونی بازیها را پخش مستقیم
نکند ،تیم ملی کشورش از لیگ جهانی کنار گذاشته میشود ...وقتی از کارمندان
صدا و سیما در این باره میپرسی ،مثال معروفی دارند از شبی که در حین پخش
بازیهای جام کنفدراس��یونها ،بعد از پنالتی پیکه ،تصویر «شکیرا» روی آنتن
سیما رفت و ناظر بیچاره پخش که اص ً
ال تصویر کسی که روی آنتن رفته بود را به
عمرش ندیده بود ،برای نشان دادن این خواننده غربی جریمه سنگینی شد».

خبر
برگزاری دومين جلسه محاکمه رضاييان در دادگاه انقالب

دومين جلسه محاکمه جيسون رضاييان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و
همسرش (يگانه صالحي) و يک متهم ديگر ،روز گذشته در شعبه  15دادگاه
انقالب تهران به رياس��ت قاضي صلواتي برگزارش��د .به گزارش «ايران» ،اين
جلسه با حضور نماينده دادستان تهران ،متهمان و وکالي آنها وهمچنين يک
مترجم رس��ميت يافت .بنابر اين گزارش ،رضاييان در ادامه جلسه رسيدگي
به سؤالهاي قاضي دادگاه در خصوص اتهامهاي مطروحه بهطور کتبي پاسخ
داد.
گفتني است ،مسئول دفتر سخنگوي قوه قضائيه پيشتر اتهامات خبرنگار
واش��نگتن پست را جاسوس��ي به نفع دولت متخاصم امريکا و فعاليت تبليغي
عليه نظام عنوان کرده اس��ت .جيس��ون رضاييان روزنامه نگار امريکايي ايراني
االصل  30تير ماه سال گذشته به همراه همسر و يکي از دوستانش بازداشت
شد و کمي بعد از آن همسر و دوست او با تأمين وثيقه از زندان اوين آزاد شدند،
اما جيسون در بازداشت ماند.

ناوهاي ايراني وارد«مسقط » شدند

ن��او گروه  34ني��روي دريايي راهبردي ارتش پ��س از  59روز دريانوردي و
حفاظت از منافع ايران اسالمي در آبهاي بينالمللي در اقيانوس هند ،درياي
عمان و خليج عدن وارد اسکلهبندر مسقط کشور عمان شد.
به گزارش روابط عمومي نيروي دريايي ارتش ،ناوگروه سي و چهارم ارتش
جمهوري اس�لامي ايران متشکل از ناوشکن البرز و ناو پشتيباني بوشهر که از
 19فروردين ماه راهي آبهاي آزاد ش��ده بود با تشريفاتي خاص در اسکلهبندر
مسقط پهلو گرفت.

اول دفتر

مغالطه مخالفان اعتدال روی آب

ëëادامه از صفحه یک
از س��وي ديگ��ر ارتباط تنگاتنگ فن��اوري با محيط زيس��ت در حوزههاي
هواشناس��ي و کش��اورزي و احياي آب و خاک و ...يا ديده نميشد يا اگر هم با
گوش��زدها و توصيههاي دلسوزان در دستور کار قرار ميگرفت به ديوار تحريم
بر ميخورد .چرا که دانشگاههاي معتبر جهان و شرکتهاي صاحب فناوري در
ذيل تحريم ،حاضر نيستند با کشورمان در اين حوزهها تعامل داشته باشند .از
سوي ديگر کاهش چشمگير درآمدهاي نفتي نيز توان مالي دولت براي سرمايه
گذاري و هزينه در اين بخش را کاهش داده است .سفير فرانسه يکي دوبار اقرار
کرده اس��ت که قرار بود تهران و پاريس همکاريهاي مستمر زيستمحيطي
داشته باشند اما الزامات تحريم ،مانع بود .مقامهاي عراقي در جواب مسئوالن
زيستمحيطي ما که خواستار همکاري مشترک در رفع ريزگردها شده بودند
به تحريمها تش��بث جستهاند .تحريم ،همکاري با بانکهاي جهاني ،بيمههاي
جهاني ،دانش��گاهها و پژوهشکدهها و ...را مسدود کرده است .به هر روي آنچه
در سخن روحاني براي مخالفان سنگين و غريب آمد عين واقعيت بوده است.
دول��ت ،رفع تحريمهاي ظالمانه را در قانون فعاليتهاي خود قرار داده اس��ت
تا خس��ارات مديريت کس��اني که کش��ور را مثل آبخوردن به ورطه تخريب
کشاندند جبران کند ،حتي اگر اين خسارات ،آب آشاميدني مردم باشد.

