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توقعات رهبرانقالب از تیم مذاکره کننده هسته ای
باالگری�وه - رهبر معظم انقالب در س��خنرانی 
خود در جمع معلم��ان )94/2/16( به یک نکته 
مهم اش��اره کردند که اهمیت این امر سبب شد 
ما این بند از سخنان رهبری را جدا از موارد دیگر 

مطرح کنیم :
اگر آمریکا چنین غلطی بکند

رهبری به صراحت به برخی »غلط  های اضافی« 
دولت امریکا اش��اره و با صراح��ت تاکید کردند، 
دوره ح��رف زدن از گزینه نظامی گذش��ته و اگر 
امری��کا چنین غلطی بکند، مل��ت ایران او را رها 
نمی کنند؛ این البته نکته ای به مذاکره کنندگان 
ما هم بود تا در مواقع الزم پاس��خ یاوه گویی های 
ط��رف امریکایی را در مواق��ع مختلف بدهند: » 
همین چندروزه، دو نفر از مقامات رسمی آمریکا 
تهدی��د نظامی کردند؛ حاال کار به آن افرادی که 
مس��ئولّیت های خیل��ی مهم و حّساس��ی ندارند، 
نداریم. من نمیفهمم مذاکره در زیر شبح تهدید 
چه معنایی دارد؟ مذاکره کنیم زیر شبح تهدید! 
مثل اینکه یک شمش��یری باالی سر ]ما باشد[. 
ملّت ایران این جوری نیست؛ ملّت ایران مذاکره ی 
زی��ر س��ایه ی تهدی��د را برنمیتابد. چ��را تهدید 
میکنند؟ چرا غلط زی��ادی میکنند؟ میگوید اگر 
چنین نشود، چنان نشود، ممکن است ما حمله ی 
نظامی به ایران بکنیم؛ اّوالً که غلط میکنید؛ ثانیاً 
من در زمان رئیس جمهور قبلی آمریکا -  آن وقت 
هم تهدید میکردند - گفتم دوران بزن ودررو تمام 
شده؛ این جور نیست که شما بگویید میزنیم و در 
میرویم؛ نخی��ر، پاهایتان گیر خواه��د افتاد و ما 
دنبال میکنیم. این جور نیست که ملّت ایران رها 
کند کس��ی را که بخواهد ب��ه ملّت ایران تعّرضی 
بکن��د؛ ما دنبال خواهیم ک��رد.  این معنا را همه 
توّجه داشته باشند؛ مذاکره کنندگان ما هم توّجه 

داشته باشند«
مذاکره کنندگان به طرف مقابل اجازه 
ندهند هر چه خواست تهدید بکند 

»اّم��ا ای��ن معنا هم قاب��ل قبول نیس��ت که آنها 
مدام بنش��ینند تهدید بکنند. چه تهدیدی؟ شما 
به این مذاکرات کمت��ر از ما احتیاج ندارید؛ بله، 
ما دوس��ت داریم تحریم ها برداشته بشود اّما اگر 
تحریم هم برداش��ته نش��ود ما میتوانیم از طرق 
دیگری خودمان را اداره کنیم؛ این ثابت ش��ده« 
. انتظار می رود مذاکره کنندگان کش��ورمان در 
مواقع الزم چه در مذاکرات و چه در مصاحبه های 
مربوط، پاس��خ دندان ش��کن به این یاوه گویی ها 
بدهند طوری رفتار نکنن��د که گویی ایران واقعا 
از تهدی��د نظامی هراس دارد! رهبری به صراحت 
عن��وان کردند که »بنده ب��ا مذاکراتی که در زیر 
ش��بح تهدید انجام بگیرد، موافق نیستم« و این 

باید مد نظر مذاکره کنندگان باشد.
چارچوبی برای آینده

» ای��ن معن��ا را هم��ه توّج��ه داش��ته باش��ند؛ 
مذاکره کنن��دگان ما هم توّجه داش��ته باش��ند؛ 
خطوط قرمز و خطوط اساس��ی که گفته ش��ده 
اس��ت، همواره در نظرش��ان باش��د که البّته البد 
هس��ت، ان شاءاهلل مورد نظرش��ان هست و از این 
خط��وط عب��ور نخواهند ک��رد« . خط��وط قرمز 
باید مد نظر مذاکره کنندگان باش��د؛ رهبری در 
س��خنان خود در جمع مداحان مواردی را مطرح 
کردن��د که می ت��وان به عن��وان چارچوبی برای 
رس��یدن به توافق نهایی در نظ��ر گرفت. »بروند 
ح��رف بزنند، مذاک��ره کنند، به توافق برس��ند، 
اشکالی ندارد - البّته درحالی که آن خطوط اصلی 
را رعایت کرده باش��ند - لکن به هیچ وجه تحمیل 
را قبول نکنند، زور را قبول نکنند، تحقیر را قبول 

نکنند، تهدید را قبول نکنند.«
همه مشکل بر سر جزئیات است؛ طرف 

مقابل اهل از پشت خنجر زدن است
» هم��ه ی مش��کل ب��ر س��ر آن جزئّیاتی اس��ت 
ک��ه بنا اس��ت بنش��ینند و یکایِک آنه��ا را بحث 
کنند... همه ی مش��کل بعد از این اس��ت. ممکن 
اس��ت طرف مقابل که یک طرِف لجوج، بدعهد، 
بدمعامل��ه، اهل دبّ��ه در آوردن، اهل چک وچانه 
کردن، اهل از پش��ت خنجر زدن و اهل این جور 
کارها و س��یاه کاری ها است، سِر جزئّیات بخواهد 
کش��ور ما را، ملّت ما را، مذاکره کنندگان مارا در 
ی��ک دایره ای محصور کن��د...« این را بارها رهبر 
انقالب فرمودن��د که اهمیت مذاکرات در نگارش 
جزئیات اس��ت؛ نگارش جزئیاتی که باید مذاکره 
کنندگان ما تالش کنند که »غیر قابل تفس��یر« 
باشد؛ بدون تردید غیر قابل تفسیر بودن جزئیات 
بس��یار به سود طرف ایرانی است؛ چه آنکه طرف 
آمریکای��ی همچنان که رهبر انقالب نیز فرمودند 
»لج��وج، بدعهد، بدمعامله، اه��ل دبّه در آوردن، 
اهل چک وچانه کردن، اهل از پش��ت خنجر زدن 
و اه��ل این جور کارها و س��یاه کاری ها اس��ت« و 
قطعا ب��رای ادامه کار نیز از ه��ر خدعه و فریبی 
بهره خواهد برد. تفسیرهای رنگارنگ امریکایی ها 
از مت��ون توافق – چه در م��ورد توافق ژنو و چه 
در مورد بیانیه مطبوعاتی سوئیس – تایید گفته 
رهبر انقالب در این زمینه اس��ت؛ از یاد نبرده ایم 
که پس از انتش��ار فکت ش��یت امریکایی پس از 
بیانیه س��وئیس، وزیر امور خارجه کش��ورمان به 
صراحت عنوان کرد که فکت ش��یت آنان همراه 
ب��ا دروغ ب��وده و »غلط زیادی« ک��رده اند. پس 
اهمیت نگارش متن نهایی در جزئیاتی اس��ت که 
رهبر انق��الب در خصوص دخالت خودش��ان در 
این مرحله گفتن��د »در جزئیات دخالت نکرده و 

نمی کنند«:
در جزئیات دخالت نمی کنم

»بن��ده در جزئّی��ات مذاک��ره دخالت��ی نکردم، 
بازهم نمیکنم؛ من مس��ائل کالن، خطوط اصلی، 
چهارچوب های مهم و خّط قرمزها را به مسئولین 
کش��ور همواره گفته ام؛ عمدت��اً به رئیس جمهور 
محترم که ما با ایش��ان جلس��ات مرتّ��ب داریم، 
و م��وارد مع��دودی هم به وزیر محت��رم خارجه؛ 
خطوط اصلی و کلّی. جزئّی��ات کار، خصوصّیات 

کوچ��ک که تأثیری در تأمی��ن آن خطوط کالن 
ندارد، مورد توّجه نیس��ت؛ اینه��ا در اختیار آنها 
است، میتوانند بروند کار کنند « . متاسفانه برخی 
از موافقان بیانیه سوئیس و همچنین توافق ژنو، و 
حتی برخی از نزدیکان به تیم مذاکره کشورمان، 
بارها برای تایید درس��تی کار خ��ود و بیانیه ها و 
توافق��ات، ب��ه نظارت و دخالت رهب��ر انقالب در 
جزئیات توافق اشاره می کردند؛ این ادعاها حتی 
تا آنجا پیش رفته بود که بعضا ش��نیده می ش��د 
تم��ام بندها و جزء به جزء توافقات صورت گرفته 
ب��ا رهبر انقالب هماهنگ ش��ده و ایش��ان آن ها 
را تایی��د کرده اند. حال ک��ه باز هم زمزمه ها در 
این خصوص باال گرفته رهبری به صراحت تاکید 
کردند » اینکه حاال گفته بش��ود که جزئّیات این 
مذاک��رات تحت نظ��ر رهبری اس��ت، این حرف 
دقیقی نیس��ت؛ البّته بنده احس��اس مس��ئولّیت 
میکنم، نسبت به این مسئله به هیچ وجه بی تفاوت 
نیس��تم« . متاسفانه از سوی دیگر نیز عده ای از 
مخالفی��ن به این موضوع اس��تناد می کردند که 
رهبری اساسا با رس��یدن به توافق مخالف است 

که ایشان اینگونه به این ادعا پاسخ دادند:
من ازتوافقی که منافع ملت وکشوررا 
تأمین کند صد در صد حمایت می کنم

» از مذاکره کنندگان هم با همه ی وجود حمایت 
کردم، االن هم حمایت میکنم. از رسیدن به یک 
توافقی که منافع ملّت ایران را تأمین کند و عّزت 
ملّت ایران را حف��ظ کند، صددرصد من حمایت 
میکنم و استقبال میکنم؛ این را همه بدانند. اگر 
کس��ی بگوید که م��ا مثاًل با توافق یا با رس��یدن 
ب��ه یک نقطه مخالفیم، ن��ه، خالف حق و خالف 
واقع گفته است. اگر یک توافقی انجام بگیرد که 
این توافق توافقی باش��د که منافع ملّت را، منافع 
کش��ور را تأمین بکند، بن��ده کاماًل با آن موافقت 
خواهم ک��رد« . رهبر انقالب به صراحت اش��اره 
دارند که توافقی باید حاصل بشود که منافع ملت 
و عزت ملت ایران را تامین نماید. در این صورت 
ایش��ان حامی توافق و طرفدار رس��یدن به توافق 
هستند. و البته طرف دیگر قضیه نیز صادق است 
یعنی » توافق نکردن از توافق کردنی که در آن، 
منافع ملّت پامال بش��ود، عّزت ملّت از بین برود، 
ملّت ای��ران با این عظمت، تحقیر بش��ود، توافق 
نکردن ش��رف دارد بر یک چنی��ن توافق کردنی 
« . البت��ه این موضوع نی��ز همانگونه که در آغاز 
این بند از کالم رهبری مشخص است، ایشان »با 
همه وجود« حامی تیم مذاکره کننده هستند؛ از 
ای��ن رو این انتظار نیز از تیم مذاکره کش��ورمان 

سال دوم - شماره 17 اردیبهشت ماه 1394 
سیــاســی

تصمیم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
آزمونی برای برخی مدعیان والیتمداری
 و تحرکات پشت پرده منفعت طلبان سیاسی

درحالی ک��ه امام جمعه پلدخت��ر درخطبه های 
18 و 25 اردیبهش��ت ماه ج��اری اعالم کرده که 
درتاری��خ 2 دیماه 93 ازش��ورای سیاس��تگذاری 
ائمه جمعه کشوردرخواس��ت نموده که به محل 
دیگری منتقل ش��ود ، و دومطل��ب پایگاه اطالع 
رس��انی شهرس��تان ایوانغرب)جویزر( به شماره 
ه��ای 9888 و 9890 درتاریخ 18 اردیبهش��ت 
حاک��ی از انتق��ال ام��ام جمع��ه پلدخترب��ه آن 
شهرستان اس��ت ، عده ای پش��ت پرده نشینان 
اما که احس��اس می کنند با انتق��ال امام جمعه 
منافع ومطامع سیاس��ی شان به خطرخواهدافتاد 
غافل ازآنکه جای��گاه نهادمقدس نمازجمعه منزه 
ازآن اس��ت ک��ه ب��ه مس��ائل جریاني،قبیله اي 
وصنفي نزدیک ش��وداما، رایزنی هاوفعالیت های 
گس��ترده ای را برای ایستادگی درمقابل تصمیم 
ش��ورای سیاستگذاری که نهادی تحت نظر مقام 
عظمای والیت و رهبری اس��ت آغازکرده بودند، 
ازجمله طی تماس هائی با دفتر برخی مسئوالن 
مرتب��ط با این موضوع  برای گرفتن وقت مالقات 
حض��وری و بردن اف��رادی به نش��انه اعتراض به 
این اقدام دردس��تورکارقرارداده و خواهان نشان 
دادن عک��س العم��ل دراین رابطه ش��ده بودند. 
س��وال برانگیزین مس��أله دراین ارتباط آن است 
که این جریان از تریب��ون مقدس نمازجمعه که 
یک تریبون معن��وی، حکومتی و متعلق به همه 
اقش��اروآحاد جامعه است برای اعالم مواضع خود 
اس��تفاده کرده و بارها ازای��ن جایگاه برای  تهیه 
طومارو انتشارواعالم بیانیه بهره برده اند و بعنوان 
نمونه سخنران قبل از خطبه های نمازجمعه 25 
اردیبهش��ت جاری از مردم دعوت کرد: همانطور 
که ما با تشکیل چند جلسه و نوشتن وارسال نامه 
و طومار به تهران خواهان جلوگیری از رفتن امام 
جمعه هس��تیم ش��ما مردم هم با حضور ، قدم ، 
قلم و بیانتان مانع این کارشوید. گفتنی است این 
عده قراربود با تجمع درمقابل فرمانداری درمقابل 
تصمیم ش��ورای سیاس��تگذاری بایس��تند که با 
برگزارنگردید.  فرماندارتجمع مذک��ور  مخالف��ت 
معلوم نیس��ت کس��انی که مرتباً نزدافکارعمومی 
مدع��ی والیتم��داری هس��تند چطور ب��ه خود 
اجازه می دهند آش��کارا درمقابل تصمیم شورای 
سیاس��تگذاری ائمه جمعه که زیرنظرمقام معظم 
رهبری و والیت است ایستادگی کرده و به رأی و 
نظر این نهاد تمکین نمی کنند ؟آیا این تحرکات 
نش��انه تناقض درشعاروعمل نیس��ت ؟آیا دعوت 
وتحری��ض مردم ب��ه ایس��تادگی درمقابل رأی و 
تصمیم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه حرکت 
درراستای ایجاد چالش امنیتی درشهرستان تلقی 
نمی شود؟ س��وال افکار عمومی مردم پلدخترآن 
اس��ت که چ��ه رازی دراین نهفته ک��ه این عده 
اصرارمی کنند به هرقیمت باید درمقابل تصمیم 
نهادش��ورای سیاس��تگذاری مقاومت کنند ؟ آیا 
واقعاً دلس��وزی ودلواپسی این افراد برای شخص 
امام جمعه اس��ت یا اهداف خاص دیگری پش��ت 
این ماجرا ها خوابیده اس��ت ؟ ازآنجا که فلس��فه 
وج��ودی نمازجمع��ه ازمنظرآیات قرآنی،س��یره 
پیامبرمکرم اسالم وائمه ي معصومین وازدیدگاه 
بنیانگذارانقالب اسالمی حضرت امام خمینی)ره( 
ومقام معظم رهبری رویکرد عبادی -سیاسی این 
نهادمقدس بوده و این سنگر بایستی عامل وحدت 
وانسجام  همه آحاد مردم و یکصدائی و همنوائی 
همه جریان ه��ای داخل نظ��ام درمقابل توطئه 
ه��ای رنگارنگ دش��منان باش��د ، و نهادمقدس 
نمازجمع��ه به همی��ن دالیل زیررصدچش��مان 
ناپاك دشمنان نظام وانقالب قرارداشته وآنهایی 
که وحدت مردم مارانش��انه گرفته اندچشم طمع 
به نهادهای مقدس��ی همچون نمازجمعه دوخته 
اندت��ا اگربتوانندوحدت وانس��جام م��ردم رابرهم 
زده و آنوقت ازتش��تت وتفرق��ه ي تولیدی خود 
ماه��ی مرادخوی��ش راصید کنند، لذا دلس��وزان 
نظام و انقالب ، زجرکش��یده ه��ای دوران دفاع 
مق��دس، خانواده های معظم ش��اهد و ایثارگران 
و همه کسانی که به هرنوعی دلبستگی و ارادتی 
ب��ه نظام وانقالب اس��المی ووح��دت و برادری و 
انس��جام م��ردم دارند ضمن آنک��ه از امام جمعه 
شهرس��تان توقع دارند همانطوری که خودبارها 
درخطب��ه ها اعالم ک��رده اند تاب��ع تصمیم نهاد 
ش��ورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه بوده و اجازه 
دخالت به ماجراجویان و منفعت طلبان ندهند، از 
ش��ورای محترم سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، 
نماینده معززولی فقیه دراستان، مسئوالن ذیربط 
سیاس��ی، امنیتی و قضائی انتظ��ار دارند بارصد 
حواشی این موضوع اجازه ندهند منفعت طلبانی 
که همه چیزحتی سنگرمعنوی نمازجمعه را برای 
خود و منفعت جریان مطبوعش��ان می خواهند ، 
با میدان داری آش��کاروپنهان ، ازاحساسات پاك 
مردم ب��رای مقابله با تصمیم نهادهای مس��ئول 
س��وء اس��تفاده کرده و قداس��ت ای��ن جایگاه را 

درشهرستان تضعیف نمایند.

نه شرقی نه غربی
شعار یکی از کاندیداهای احتمالی

ش��نیده ش��ده اس��ت در حالی که نزدیک به ده 
ماه تا برگزاری انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی 
باقی مانده اس��ت فعالیت ه��ای زودهنگام برخی 
است.  درپلدخترآغازش��ده  احتمالی  کاندیداهای 
گفته ش��ده اس��ت نزدیکان یکی از کاندیداهای 
احتمال��ی با ارس��ال پیامک انب��وه از حضور یک 
چه��ره انقالبی و معت��دل خبر داده و ش��عار نه 
شرقی نه غربی را دستمایه ایی برای اعالم حضور 

وی قرار داده و او را جریان سوم نام نهاده اند.

*****

به صحنه می آیم !!! نمی آیم !!!
ش��نیده ش��ده اس��ت یکی از کاندیداهای دوره 
قبلی انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه پلدختر 
ک��ه از وی بعنوان یک��ی از کاندیداهای احتمالی 
مجل��س دهم نیز ی��اد می ش��ود درحالی که به 
صورت نامحس��وس و کامال آرام فعالیتهای خود 
را آغاز کرده اما در دیدارهای برخی کاندیداهای 
احتمالی با خود از عدم کاندیدا شدنش خبر می 

دهد .
 

*****

افزایش کاندیداهای مجلس در یک بخش
ش��نیده ش��ده اس��ت برخی خبره��ا از افزایش 
کاندیداه��ا در ح��وزه انتخابیه معم��والن که در 
انتخاب��ات های مجلس یک��ی ازحوزه های فرعی 
حوزه انتخابیه شهرستان پلدختربوده حکایت می 
کن��د و خبرها حاک��ی از ورود احتمالی  یکی از 
مدیران نزدیک به جریان اصالحات در این بخش 
اس��ت. که در گفتگو با برخی نزدیکانش از ورود 

قطعی خود به عرصه انتخابات خبر داده است.

*****

تالش برای وکیل الدوله شدن
شنیده شده اس��ت یکی ازکاندیداهای انتخابات 
مجلس نهم رایزنی هائ��ی را برای جلب حمایت 
طیف اصالحات درمرکز اس��تان و برخی واسطه 
ه��ا ب��رای حمایت جری��ان نزدیک ب��ه دولت از 
خویش انجام داده است. وی در ماههای گذشته 
نی��ز برخی رایزنیها را ب��ا بعضی از افراد ذی نفوذ 
در مرکز اس��تان و ته��ران برای جل��ب حمایت 
اصولگرای��ان از خود در مجل��س دهم انجام داده 

بود .

*****

ما اصلح تریم ، شما کنار بروید
شنیده شده است برخی از کاندیداهای احتمالی 
ح��وزه پلدختر که فاقد موضع گیری ش��فاف در 
خصوص گرایش سیاس��ی ب��وده و گاهی در بین 
اصالح طلب��ان و گاهی نیز در بی��ن اصولگرایان 
خود را وابسته به این دو جریان می دانند ، برای 
جلوگیری از ریزش آراء خود تالش های فراوانی 
را برای منصرف کردن دیگر کاندیداهای احتمالی 

این حوزه می کنند . 

*****

 اعتراض فرماندارپلدختر
به استخدام های پنهانی 

ش��نیده ش��ده اس��ت ق��درت ال��ه تراب��ی نژاد 
اش��تغال  ش��ورای  درجلس��ه  فرماندارپلدخت��ر 
94/2/22 مس��ئول یکی از ادارات را مورد خطاب 
قرارداده ک��ه چرا آمارنیروهای بکارگرفته ش��ده 
پنهان��ی خودرا درس��امانه رصد )اش��تغال( ثبت 
نمی کنید؟ شما خیال می کنید کسی از موضوع 
اس��تخدام های ش��ما اط��الع ندارد؟ ش��ما رتبه 
اش��تغالزائی شهرس��تان را با این پنهان کاری از 
2 ب��ه 4 تنزل داده اید. و عال��م و آدم می دانند 
که اف��رادی را بکارگیری کرده ای��د. فرماندار به 
مس��ئوالن اداره یادش��ده یک هفت��ه فرصت داد 
تا آمارواس��امی افرادی را که اس��تخدام کرده اند 

درسامانه ثبت کنند.

*****

جوک رپورتاژی سال 94
ش��نیده ش��ده اس��ت مدیر یکی از پای��گاه های 
مج��ازی شهرس��تان............که در ی��ک مقط��ع 
زمان��ی یکی دو خبر آنهم به نق��ل از خبرگزاری 
ه��ا در خصوص اداره کل............در رس��انه تحت 
مس��ئولیتش منعکس کرده ب��ود . با تهیه فاکتور 
حق االنتش��ار از روابط عموم��ی اداره کل مذکور 
مبلغ��ی را مطالبه می کند . این در حالی اس��ت 
که رسانه ها فقط در قبال انتشار آگهی و رپورتاژ 
آنهم با موافقت و صالحدید دستگاه های اداری و 
یا خصوصی و حقیقی می توانند تقاضای دریافت 
وجه براساس جدول قانونی تعرفه چاپ و انتشار 
آگهی ها نمایند . انتظار اصحاب واقعی رسانه ها 
آن است که برخی رسانه ای نماها جایگاه واالی 
عرصه رس��انه و اطالع رسانی را زیرسوال نبرده و 

حرمت قلم را رعایت کنند .  

وجود دارد که » با همه وجود« به دنبال رسیدن 
ب��ه توافقی باش��ند که منافع و ع��زت ملت ایران 

حفظ شود؛ که البته آنان نیز چنین هستند.
من دغدغه دارم، از بدعهدی ،دروغ، 

فریبکاری و نقض عهد طرف مقابل
» ای��ن آقایانی که مش��غول کار هس��تند، اینها 
افرادی هستند مورد اعتماد ما، من در مورد آنها 
هیچ تردیدی ندارم لکن درعین حال جّدآ دغدغه 
دارم؛ ای��ن دغدغه ناش��ی از آن اس��ت که طرف 
مقابل بش��ّدت اهل فری��ب و دروغ و نقض عهد و 
حرک��ت در خ��الف جهت صحیح اس��ت«. رهبر 
انقالب در این س��خنرانی چندین ب��ار به اعتماد 
خود به مذاکره کنندگان کش��ورمان اشاره کرده 
و از طرف��ی نی��ز مدام بر نیرن��گ و حیله گری و 
فریب و دروغ طرف مقابل تاکید کردند. ایش��ان 
ب��ه صراح��ت فرمودند ک��ه دغدغه ای از س��وی 
مذاکره کنندگان کش��ورمان ندارند و اگر دغدغه 
ای هم دارند –که دارند– ناش��ی از طرف مقابل 
و س��ابقه بد آن طرف است؛ چرا که رهبر انقالب 
چندین بار فرمودند که این ش��ناخت روحیات و 
اخ��الق فریبکاران��ه و دروغ پردازانه طرف مقابل 
را ب��ه »تجربه« به دس��ت آورده ان��د. رهبری باز 
هم بر خوش��بین نبودن خود به مذاکره با امریکا 
اش��اره کرده و متذکر شدند »هیچ وقت نسبت به 
مذاک��ره ی با آمریکا خوش بین نب��ودم. نه از باب 
ی��ک توّهم بلک��ه از باب تجرب��ه؛ تجربه کردیم« 
ولی در عین حال تاکید کردند مذاکره کنندگان 
کش��ورمان را برای رسیدن به توافق حمایت می 

کنند. تاکید رهبر انقالب بر دغدغه ایش��ان از بد 
عهدی و فریبکاری ط��رف مقابل باید همواره در 
خاطر مذاکره کنندگان کش��ورمان باشد تا مبادا 
لحظه ای از دش��منی دش��من غافل ش��وند و به 
وعده های وی اعتماد کنند. فراموشی فریبکاری 
و دروغگوی��ی و در یک کالم دش��منی دش��من، 
س��بب می ش��ود که با وی به قدم زدن بپردازیم 

و ...
لغو یکجا و کامل تحریم ها باید اتفاق بیفتد

» در ای��ن جزئّی��ات مذاکرات �� ک��ه خیلی هم 
ای��ن چند م��اه آینده مهم اس��ت ���� اتّفاقی که 
باید بیفتد این اس��ت ک��ه تحریمها به طور کامل 
و یکجا بایس��تی لغو بش��ود. تحریمها بایستی �� 
اگ��ر چنانچه حاال خدای متعال مقّدر فرموده بود 
و توانس��تند به یک توافقی برس��ند �� در همان 
روز توافق به طور کامل لغو بش��ود؛ این باید اتّفاق 
بیفت��د« . لغو یکجا و یکب��اره تحریم ها از جمله 
خطوط قرمز و ش��اخصی اس��ت که رهبر انقالب 
بارها بر آن تاکید کرده و در این س��خنرانی خود 
نیز بار دیگر به آن اش��اره کرده و با صراحت تمام 
فرمودن��د » این باید اتّفاق بیفت��د « . در همین 
زمینه رهبر انقالب به اهمیت لغو یکباره و کامل 
تمام تحریم ها در روز رس��یدن به توافق اش��اره 
ک��رده و فرمودن��د اگر این اتف��اق رخ ندهد پس 
اصال فلسفه مذاکرات چیست؛ این دامی است که 
ممکن بود به واسطه گذشت زمان از یاد مقامات 
و مذاکره کننده ما برود؛ از این رو آقا با یادآوری 
فلس��فه اصلی مذاکرات برای طرف ایرانی، به این 
نکته اشاره کرده و تاکید هم کردند که این اتفاق 
حتما باید بیفتد. بدون تردید یکی از اصلی ترین 
کارهایی که طرف ایرانی در مذاکرات باید بدنبال 
آن باشد – که هست – لغو یکجا و کامل تحریم 

ها.
شیوه نظارتی غیر متعارف؛ به هیچ وجه 

مورد قبول نیست
» هیچ شیوه ی نظارتی غیر متعارف که جمهوری 
اس��المی را به یک کش��ور اختصاص��ی از لحاظ 
نظارت تبدی��ل میکند، به هیچ وج��ه مورد قبول 
نیست« . رهبر انقالب بازهم جلوی یکی دیگر از 
زیاده خواهی های طرف مقابل را اینگونه گرفتند 
و فرمودند اینکه بخواهند ش��یوه ای خاص کشور 
ایران برای بازرس��ی های هس��ته ای خود ایجاد 
کنن��د » به هیچ وجه م��ورد قبول نیس��ت«؛ این 
البته پاس��خی به داستان سرایی های طرف های 
امریکایی نیز بود ک��ه گفته بودند به طور ویژه و 
ب��ه گونه ای که تا کنون در مورد هیچ کش��وری 

اعمال نشده اس��ت، از تاسیسات هسته ای ایران 
بازدید خواهند کرد.

به هیچ وجه اجازه نفوذ به بهانه بازرسی 
غیرمتعارف به حریم امنیتی و دفاعی 

کشورداده نشود
»به هیچ وج��ه اجازه داده نش��ود که ب��ه بهانه ی 
نظ��ارت، اینها به حریم امنّیتی و دفاعی کش��ور 
نف��وذ کنن��د؛ مطلقآ. مس��ئولین نظامی کش��ور 
به هیچ وجه مأذون نیس��تند که به بهانه ی نظارت 
و به بهانه ی بازرسی و مانند این حرفها، بیگانگان 
را ب��ه حریم و حصار امنّیتی و دفاعی کش��ور راه 
بدهن��د« . ایش��ان به موضوع گزاف��ه گویی های 
طرف مقابل در خصوص بازرس��ی از تاسیس��ات 
نظامی کش��ورمان نیز به این ش��کل پاسخ داده 
و ضم��ن اینکه مذاکره کنندگان کش��ورمان را از 
تبعات این گونه بازرسی ها آگاه کردند حتی یک 
گام جلوتر نیز رفتند و به مسئولین نظامی کشور 
ای��ن تذکر و به عبارت بهتر این هش��دار را دادند 
که به هیچ وجه اجازه ندارند بیگانگان را به بهانه 
بازرس��ی و ... به حریم دفاعی کش��ور راه دهند. 
یعنی اگر طرف مقابل از توافقات چنین برداشتی 
را نیز داشت، آنجاست که خود مسئولین نظامی 
باید وارد عمل شده و مانع از حضور بیگانگان در 

حریم دفاعی کشور شوند.
توسعه ی علمی و فّنی هسته ای در ابعاد 
گوناگون، به هیچ وجه نبایستی متوّقف 

بشود
رهبر انق��الب با بیان صریح خ��ود توهم دیگری 

را نیز از س��ر مذاکره کنن��دگان فریبکاری غربی 
دور ک��رده و اهمیت آن را ب��ه مذاکره کنندگان 
کشورمان تذکر دادند؛ ایشان در مورد عدم توقف 
تحقیق و توسعه ی علمی و فّنی هسته ای در ابعاد 
گوناگون، به صراحت ب��از هم از تعبیر » به هیچ 
وجه نبایستی متوقف بشود « استفاده کرده و بر 

اهمیت آن به شکل مضاعف تاکید کردند.
چند توصیه و تذکر فرامذاکراتی

1. مسئولین منتقدان شاخص را دعوت کنند...
» مس��ئولین یک جمعی از مخالفین را �� از آن 
افرادی را که شاخصند �� دعوت کنند، حرفهای 
آنها را بش��نوند؛ ای بس��ا در حرفه��ای آنها یک 
نکته ای باش��د که این نکت��ه را اگر رعایت کنند، 
کارشان بهتر پیش برود؛ اگر چنانچه نکته ای هم 
نب��ود، آنها را قانع کنند«. بدون تردید اس��تفاده 
از نظر کارشناس��ان مخصوصا آنان که امروزه در 
قام��ت منتقدی��ن عملکرد تیم هس��ته ای فعلی 
کشورمان هس��تند و یا بر توافقات صورت گرفته 
انتقادات جدی دارند، اگر در فضایی دوس��تانه و 
دلسوزانه و با نگاه به منافع ملی صورت گیرد، می 
تواند منشا خیر و برکات فراوان باشد. ارسال پیام 
همدلی برای مخالفین و دش��منان، تنها یکی از 
برکات این امر است؛ پوشاندن و رفع نقاط ضعف 
و دس��تیابی به راهکارهای جدی��د نیز می تواند 
حاصل این جلس��ات همدلی با منتقدین باش��د. 
»این میش��ود یکسان س��ازی دلها و احساسها، و 
به تبع آن عملها. به نظر من بنش��ینند، بشنوند، 
بحث کنند. حاال ممکن اس��ت بگویند آقا ما سه 
ماه بیش��تر زمان نداریم؛ خب، حاال سه ماه بشود 
چه��ار ماه، آس��مان که ب��ه زمی��ن نمی آید؛ چه 

اشکالی دارد؟«
2. مذاکرات؛ فقط در موضوع هسته ای

» این مذاکراتی ک��ه دارد انجام میگیرد فقط در 
موضوع هس��ته ای است؛ فقط. ما در هیچ موضوع 
دیگری فعال با آمری��کا مذاکره نداریم. هیچ؛ این 
را همه بدانند؛ نه در مسائل منطقه، نه در مسائل 
گوناگون داخلی، نه در مسائل بین المللی... حاال، 
ای��ن تجربه ای خواهد ش��د؛ اگر ط��رف مقابل از 
کج تابی های معمولی خودش دست برداشت، این 
یک تجربه ای برای ما میشود که خیلی خب، پس 
میش��ود در یک موضوع دیگر هم با اینها مذاکره 
کرد « . رهبر انقالب بر برخی س��خنان مبنی بر 
اینک��ه در این مذاکرات عالوه بر موضوع هس��ته 
ای در مس��ائل منطقه نیز با ایران مذاکره شده و 
داد و ستدهایی میان طرفین صورت گرفته، خط 
بطالن کشیده و به صراحت تمام تاکید کردند که 
فقط در موضوع هس��ته ای مذاکره صورت گرفته 
و نه بیش��تر! ای��ن البته به معن��ای حفظ مواضع 
منطقه ای و بین المللی کشورمان در سایر موارد 
اس��ت، که از جمل��ه آن ادامه حمای��ت از محور 
مقاومت و مردم مظلوم کشورهای عراق، سوریه، 

لبنان، بحرین، یمن و ... می باشد.
3. 1+5 جامعه بین المللی نیستند

» گاه��ی در تعبیرات آدم می ش��نود �� من گله 
هم ک��ردم �� از بعضی از دوس��تان که میگویند 
جامعه ی بین الملل��ی! جامعه ی بین المللی را آنها 
میگویند، جامع��ه ی بین الملل��ی ای در مقابل ما 
نیس��ت؛ یک آمریکا و سه کشور اروپایی؛ همین. 
آنهای��ی که در این مس��ئله دارند ب��ا ملّت ایران 
لج ب��ازی و کج تابی و بدعهدی و خباثت میکنند، 
یکی آمریکا است، یکی ]هم[ سه کشور اروپایی؛ 
کس دیگری در مقابل ما نیست « . ایشان گله ای 
از برخی مسئولین کشورمان کرده و فرمودند که 
باید در انتخاب کلمات دقت ش��ود؛ ایشان طرف 
حس��اب ایران در موضوع هس��ته ای را نه جامعه 
بین المللی که تنها چهار کش��ور »یکی امریکا و 
سه کشور اروپایی« بر شمردند؛ نکته جالب توجه 
این اس��ت که ایشان حتی کش��ورهای روسیه و 
چین را نیز طرف مقابل ایران و جزو کش��ورهایی 
ک��ه دارند با ملت ای��ران لجب��ازی و بدعهدی و 
خباث��ت می کنند، بر نش��مرده اند. البته نباید از 
یاد ب��رد روابط ایران با این دو کش��ور در دوران 
تحری��م را که تا حدودی در کنار ایران بودند و از 
خباثت های آن 4 کش��ور کمتر برخوردار بودند. 
رهبری همچنین حضور نمایندگان بیش از 150 
کش��ور در اجالس عدم تعهد در تهران را نش��انه 
همراهی جامعه بین المللی با مواضع هس��ته ای 

کشورمان دانستند.
4. صنعت هسته ای برای یک کشور، یک ضرورت 

است
» مسئولین... بدانند دستاورد کنونی هسته ای ما 
چیز باارزش��ی اس��ت؛ این را بدانند؛ به چشم کم  
ارزش و چی��ز س��بک به آن ن��گاه نکنند؛ چیز با 
ارزشی اس��ت. صنعت هسته ای برای یک کشور، 
یک ضرورت اس��ت « . رهبر انقالب با بر شمردن 
برخی از فواید صنعت هس��ته ای برای کشور، آن 
را یک ضرورت انکار ناپذیر برای کش��ور توصیف 
کرده و به مس��ئولین تذکر دادند که مبادا آن را 
چیز کم ارزشی تصور کنند؛ نکته قابل توجه این 
جاس��ت که رهبر انق��الب از این رو این را مطرح 
م��ی کنند که مبادا در مذاکرات تصور ش��ود که 
ای��ن صنع��ت هس��ته ای چندان اهمیت��ی برای 
کش��ور ندارد و باید آن را با هر امتیازی واگذار و 
تعطیل کرد؛ ایش��ان به صراحت تاکید بر اهمیت 
و ضرورت صنعت هس��ته ای برای کش��ور کرده 
و ب��ا ذکر یک ش��اهد مثال تاریخ��ی اهمیت آن 
را ب��ه همگان متذکر ش��دند: » اینک��ه بعضی از 
روش��نفکرنماها قلم بردارند و قلم بزنند که »آقا 
ما صنعت هس��ته ای را میخواهیم چه کار کنیم« 
این فریب اس��ت؛ این ش��بیه همان حرفی است 
که زمان قاجارها وقتی نفت کش��ف ش��ده بود و 
انگلیس��ها آمده بودند میخواستند نفت را ببرند، 
اینجا دولتم��رد قاجاری میگفت م��ا این ماّده ی 
بدبوی عفن را می خواهیم چه کار کنیم، بگذارید 

بردارند ببرند! این شبیه آن است«. 
منبع: دید بان


