
حذف نام حماس از لیست تروریستی اروپا
رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئوالن عالی قضایی:

هیچتحلیلسیاسیاجتماعمیلیونیاربعینراتوجیهنمیکند
گروه ایران:  رئیس قوه قضائیه گفت: اجتماع عظیم مردم در اربعین 
حسینی پدیده ای نادر در جهان است که هیچ دولت و حکومتی نمی تواند 

این چنین جمعیتی ۲۰ میلیونی را گردهم بیاورد.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومی قوه قضائیــه، آیت اهلل آملی 
الریجانی در جلســه مســئوالن عالی قضایی با تســلیت ارتحال پیامبر 
اکرم)ص( و شــهادت امام حســن مجتبی)ع( و امام رضا )ع( با اشــاره 
به اینکه پیامبر)ص( و ائمه اطهار)س( واســطه های فیض الهی هســتند 
و اعمال و رفتار انســان ها در محضر آن ها است، گفت: امیدواریم پیامبر 
اکرم)ص( که در واقع رحمًه للعالمین اســت در زندگی دنیوی و اخروی 
ما دســتگیرمان باشد و همه مسلمین به واســطه توجه به مقام و عظمت 

پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( بتوانند در مسیر کمال الهی قرار گیرند.
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به آیه شــریفه »َوما اَْرَسْلناَک ااِّل َرْحَمًة 
لِلعالَمیــَن« تأکید کرد: اگر این وســایط فیض الهی نباشــند و با انذارها 
و تبشــیرها و راهنمایی های خود مسیر درســت و حقیقی را به ما نشان 
ندهنــد چگونه می توان باور کرد که بعــد از نزدیک به هزار و چهارصد 
ســال از واقعه عاشــورا، این واقعه هنوز زنده باشــد و مردم را به سوی 

خود جذب  کند.
آیت اهلل آملی الریجانی افزود: بعد از درک حقیقت و باطن دعوت به 
حق از سوی پیامبران و ائمه و روشن شدن چشم ها به این حقیقت الهی، 
انسان بیش از پیش به ناتوانی و ضعف خود پی می برد و آنجاست که نیاز 

به واسطه های نیل به فیض الهی را بیشتر احساس می کند.
رئیــس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه پیامبر بصورت تکوینی شــهید 
بر همه عوالم و بلحاظ تشــریعی واســطه وحی الهی است و نسخه های 
شــفابخش پیامبر و ائمه الزمه ادامه مسیر است به آیه شریفهَ »ُقِل اْعَمُلواْ 
َفَسیََری اهلّل َعَمَلُکْم َوَرُسولُُه َوالُْمْؤمِنُوَن« و آیه 78 صورت حج که می فرماید 
»لیکون الّرســول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی النّاس« تصریح کرد: 
همه اعمال انسان در معرض دید حق تعالی است و پیامبر)ص( و مومنان 
تقرب یافته به درگاه الهی اعمال انســان را بصورت واقعی و نه اخباری   
می بینند و بر این اساس اســت که خداوند می فرماید که شما پیامبران و 

مومنان شهدای بر مردم یعنی گواه و شاهد اعمال و رفتار مردم هستید.
آیت اهلل آملی الریجانی ادامه داد: بر حســب این آیات ظاهراً تمام 
مردم نمی توانند این مقام را داشــته باشند و این مقام، مخصوص اولیای 

الهی است که حاضر و ناظر هستند و اعمال مردم در محضر آنهاست.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه پیامبر اکرم)ص( به عنوان »شاهد 
شــاهدان« و ســرآمد تمام اولیای الهی ناظر و آگاه به تمام اعمال و رفتار 
ماست افزود: در آیه شــریفه »َوَکذلَِک َجَعلناُکم أَُمًّة َوَسًطا لِتَکونوا ُشَهداَء 
ســوُل َعَلیُکم َشــهیًدا« منظور این عبارت که امت  َعَلی النّاِس َویَکوَن الَرّ
وســط شما را شاهد قرار دادیم؛ در واقع به تمام امت تعلق ندارد و بنا به 
نظر برخی از مفســران مقصود از امت در اینجا برخی از امت و در واقع 

همان اولیای الهی هستند.
رئیس دســتگاه قضا با تأکید بر اینکه »یقین داشــتن به اینکه عالم 
محضر خداست و شاهدان مقر ب الهی که همان پیامبر)ص( و ائمه اطهار 
)ع( هســتند بر اعمال و رفتار ما اشراف دارند؛ نحوه اعمال و رفتار ما را 
متحول خواهد کرد« افزود: متأســفانه بسیاری از ما در جهل و نا آگاهی 
تمام حرکت می کنیم و در حالی که اگر بدانیم از نزدیکان ما و بزرگترهای 
ما مثاًل پدر یا مادرمان و یا فرد دیگری ناظر اعمال و رفتار ما اســت، چه 
بسا بسیاری از رفتارها از ما سر نمی زند؛ با این حال از حضور در محضر 

الهی و پیامبر وائمه غافلیم.
رئیس قوه قضائیه با ابراز امیدواری نســبت به اینکه همه بتوانند در 
محضرحق تعالی و پیامبر اکــرم )ص( و ائمه )ع( به وظایف خود عمل 
کنند و عامل به دستورات دینی والهی باشند؛ ارادت و توجه امت مسلمان 
به ویژه شیعیان به واقعه عاشــورا و حضور میلیونی در مراسم اربعین را 
نشــانه ای از یک پدیده عظیم اجتماعی، برگرفته از نقش و جایگاه عظیم 
ائمه اطهار و مقام معنوی و تأثیرگذاری آنان دانست و گفت: این اجتماع 
عظیم پدیده ای نادر در جهان اســت که هیچ دولت و حکومتی نمی تواند 

این چنین جمعیت بیست میلیونی را گردهم بیاورد.
رئیس دســتگاه قضا تاکید کرد: این حرکت خودجوش جز با عشق 
به ائمه اطهار)ع( و امام حســین )ع( میسر نمی شود و چیزی جز حقیقت 
عظیــم باطن عالم و تاثیر ماندگار حرارت و معنویت انوار قدســی ذات 
مقدس حضرت اباعبداهلل )ع( و ماندگاری عمل صالح در محضر خداوند 

را نشان نمی دهد.
رئیــس دســتگاه قضا با تأکید بــر اینکه به لحاظ مــادی، وقایع و 
جنگ های بســیار بزرگتری قبل و بعد از واقعه عاشــورا شکل گرفته و 
ایــن جنگ ها کم هم نبوده اند اما از هیچ کــدام اثر قابل توجهی بر جای 
نمانده است و این حادثه عاشوراست که بعد از 14۰۰ سال همچنان شور 
و شــوق و حرارت جانگدازی را بر قلوب مؤمنان  و انســان های آزاده 

ایجاد می کند، تأکید کرد: هیچ تحلیل سیاســی و مادی چنین تاثیرگذاری 
و ماندگاری را توجیه نمی کند جز اینکه باید چشــم بصیرت را باز کرد 
و مالحظــه کرد کــه چگونه اگر عملی برای خدا باشــد و به نیت قرب 
الهی صورت گیرد این چنین ماندگار می شــود و مسیر زندگی مومنان را 

عوض می کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ســخنان خود با اشاره به گزارش کمیته 
اطالعاتی ســنای آمریکا و حمایــت دولتمردان از ایــن گزارش گفت: 
اقدامات ضد بشــری دولت بوش بر همگان روشــن اســت و تجاوز به 
حقوق افراد و ملت ها در سراســر جهان و حمله به عراق و افغانســتان 
و کشــتن مردم بی گناه بر کســی پوشیده نیســت اما در دوران ریاست 
جمهوری فعلی آمریکا ادعا می شود که وقایعی مانند حمله به شهروندان 
آمریکایی و شــکنجه و کشتن سیاه پوســتان مهم نیست و انتشار آن نیز 
نشــان از قدرت این کشور اســت؛ آن هم در حالی که ادعاهای حقوق 

بشری آمریکا گوش فلک را پر کرده است.
آیــت اهلل آملی الریجانی با طرح این پرســش که چرا از 6 هزار 
صفحه گزارش تنها بخش کوچکی از آن منتشــر شــده است، گفت: 
بزرگترین فجایع علیه مردم کشورهای دیگر و حتی مردم خود آمریکا 
شــکل می گیرد و در واقع مقامات و پلیس و نیروی نظامی این کشور 
مــردم را ابزاری برای نیل به اهداف خود کرده اند و تبرئه پلیس مجرم 
به حســب پاره ای گزارش ها یکی از همین افتضاحاتی اســت که این 

موضوع را اثبات می کند.
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به اینکــه آمریکایی ها موضوعی مانند 
قصاص را ضد حقوق بشــر می دانند اما خودشان دست به هرگونه قتل 
و غارت و شــکنجه می زنند افــزود: امیدواریم این وضعیت ضد حقوق 
بشــری در آمریکا پایان یابد گرچه بعید اســت که آنان از اعمال و رفتار 
فجیع علیه انســانهای بی گناه در داخل خاک آمریکا و سایر نقاط جهان 

دست بردارند.
در جلســه دیروز مسئوالن عالی قضایی، رئیس سازمان بازرسی کل 
کشــور گزارشی از ســفر به چین و چگونگی حمایت از سرمایه گذاری 

سالم و مقابله با فساد در این کشور را ارائه داد.
در ادامه گزارشــی از وضعیت بودجه دستگاه قضایی در سال آینده 
از ســوی معاون راهبردی قوه قضاییه ارائــه و در خصوص آن بحث و 

بررسی صورت گرفت.

 تکذیب برداشت 
از صندوق توسعه ملی 

 ضرورت همکاری 
تهران-آنکارا برای امنیت منطقه

صفحه3

صفحه2

ارسال مازاد برق 
تولیدی پتروشیمی فجر 

به شبکه سراسری

ساخت فیلم عاشورایی 
عشق به امام حسین)ع( 

می خواهد

دستیابی به توافق؛ محور مذاکرات
گروه ایران: مقدمات پشــت ســر گذاشته شــد. از دیروز و البته پس از دیدار 
دوجانبه هیات های مذاکره کننده ایران و فرانســه، مذاکرات اصلی ایران و 1+5 آغاز 

می شود.
پــس از دو روز مذاکره فشــرده میان ایران و آمریکا در ســطح معاونان وزرای 
خارجه، عباس عراقچی، سپرســت هیات مذاکره کننده ایران اعالم کرد که »مذاکرات 

بسیار مفصلی با هیات آمریکایی داشتیم. این ها به عنوان مقدمه ای برای مذاکرات روز 
چهارشنبه که با کل 1+5 انجام می شود، خواهد بود.«

نخســتین دور مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا پس از تمدید 7 ماهه گفتگوها 
برای رسیدن به توافق جامع از روز دوشنبه با مذاکره دوجانبه ایران و آمریکا در شهر 

ژنو سوئیس آغاز شد.

در دو روز گذشــته تمرکــز دو طرف بر فراهم کــردن مقدمات جهت ورود به 
مذاکرات به منظور رســیدن به توافق سیاســی بود؛ توافقی که بر پایه موافقت ایران 
و 1+5 در آخرین دور مذاکرات هســته ای در وین قرار شــد کــه در کمتر از 4 ماه 

حاصل شود.

برپایهتعیینچارچوبجدیدمذاکراتهستهایصورتگرفت؛
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روزنامه سراسري صبح جمهوري اسالمي ايران

مرکز اطالع رسانی و پرورش اعالم کرد:

 مدارس2۹ آذر، 
اول و سوم دی ماه 

تعطیل نیست

ظریف در کنفرانس خبری مشترک با چاووش اوغلو:

مذاکره با آمریکا بخشی از 
مذاکره با 1+5 است

گروه اجتماعی:  رئیس مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی 
آمــوزش و پرورش با بیــان اینکه مدارس کشــور فراتر از تقویم 
رسمی تعطیل نیســت، گفت: هر روز تعطیلی مدارس برای کشور 

1۲۰ میلیارد تومان ضرر به دنبال دارد.
علیرضا جدایی، رئیس مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی 
آمــوزش و پرورش در خصوص وضعیت دایــر بودن مدارس در 
روزهای ۲9 آذر، اول و ســوم دی ماه اظهارداشت: آموزه های دینی 
و حرکت در مســیر توســعه و بالندگی و تأکید رئیس جمهور در 
دولــت تدبیر و امید، بر کار و اهمیت مضاعف تالش مجدانه همه 

ارکان دولت است.
وی با اشاره به تعطیالت مکرر و موضوع بین التعطیلی، گفت: 
آموزش و پرورش رسالت بزرگی در نهادینه شدن فرهنگ تالش، 
کار مسئوالنه و الگوی تالش دارد و تحقق این امر عالوه بر جدیت 
مدیــران و فرهنگیان در مدارس، همراهــی و همدلی خانواده ها و 

مساعدت اولیی دانش آموزان را می طلبد.
جدایــی با بیــان اینکه هزینه هر روز تعطیلــی مدارس برای 
کشــور 1۲۰ میلیارد تومان است، ادامه داد: هفته آینده هم مدارس 
فراتر از ایام تعطیالت تقویم رســمی کشــور تعطیل نخواهند بود 
بنابراین به غیر از تعطیالت مبتنی بر تقویم رسمی، مراکز آموزشی 

دایر بوده و به فعالیتهای آموزشی و تربیتی خواهند پرداخت.
رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 
تأکید کرد: در بســتر فرهنگی، ســعی و تالش و مســیر توسعه و 

پیشرفت، چیزی به نام بین التعطیلی مفهوم ندارد.

سوم دی ماه در برج میالد؛

دستاوردهای
فرهنگیاستاناردبیل

رونماییمیشود

اردبیل  اســتان  فرهنگی  هفته  دبیر  کائنات: 
با بیان اینکه هفته فرهنگی اســتان اردبیل ســوم 
الی9 دی ماه در برج میالد برپا می شــود گفت: 
در این نمایشــگاه فرهنگی دستاوردهای فرهنگی 
و هنری این اســتان در معــرض دید عموم قرار 

گیرد. می 
جواد صبور روز چهارشنبه در نشست خبری 
هفته فرهنگی استان اردبیل که در شهرداری منطقه 
۲تهران برگزار شــد اظهار کرد: مهم ترین هدف ما 
از برپایی این نمایشگاه رونمایی از توانمندی های 
فرهنگــی، تاریخی و معرفی جاذبه های اردبیل بین 

مردم است.
وی ادامــه داد: در ایــن نمایشــگاه با فراهم 
کــردن غرفه هــای متنوع در برج میــالد آیین ها، 
محصــوالت کشــاورزی، صنایع دســتی و مفاخر 

ارزشمند این استان را معرفی می کنیم.
دبیــر هفته فرهنگــی اردبیل افــزود: در این 
نمایشــگاه فرهنگــی در نظــر داریم تــا بیش از 
8۰درصــد از مردم تهران با مراجعه به برج میالد با 

فرهنگ غنی این استان آشنا شوند.
وی همچنیــن با بیان اینکــه روز ملی اردبیل 
به تصویب شــورای فرهنگ عمومی کشور رسیده 
اســت گفت: روز ملی اردبیــل در تاریخ فرهنگی 
کشــور از تاســیس حکومت صفویه بــه تصویب 
رســیده اســت که این نشــان از وحدت ایرانیان 

است. مسلمان 
وی با اشــاره به اینکه چهــارم مردادماه روز 
اردبیل است گفت: برای نخستین بار هفته فرهنگی 

استان اردبیل در تهران برگزار می شود .
صبور ادامــه داد: این نمایشــگاه فرهنگی با 
همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شــهر تهران و 
با همکاری شــهرداری منطقــه ۲ تهران برگزار می 

شود.
دبیر هفته فرهنگی اســتان اردبیل خاطر نشان 
کرد: ایــن نمایشــگاه فرهنگی با مشــارکت همه 
مسوالن فرهنگی این اســتان انجام خواهد شد که 
در ایــن خصوص شــهرداری منطقــه ۲ با در نظر 
گرفتن بودجه 1۰۰میلیون تومانی در صدد است تا 
به این نمایشــگاه کمک کند.صبور ادامه داد: هفته 
اردبیل مــی تواند زمینه اســتقبال هم وطنان ترک 
زبان را در این نمایشــگاه فراهم کند تا آثار هنری 

و مکتوب این استان را خوب ببینند.
دبیر هفته فرهنگی اردبیــل تهران را مینیاتور 
از اقوام کشــور دانست و گفت: پایتخت با حضور 
14میلیون جمعیت توانســته فرهنگ های سراســر 

کشور را در خود جای دهد.

نظروالیتیدرباره
گروگانگیریسیدنی

اســتراتژیک  تحقیقات  مرکز  ایران: رئیس  گروه 
مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام گفــت: حادثه 
گروگان گیری سیدنی نقشــه مبتذلی است که سیستم 

امنیتی استرالیا با تبعیت از آمریکا پیاده کرده است.
علی اکبر والیتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در حاشــیه مراسم 
هفته پژوهش که صبح چهارشــنبه در مرکز تحقیقات 
استراتژیک برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی درباره هویت گروگان گیر در استرالیا گفت: این 
یک فرد روانی اســت که بازیچه دست سیستم امنیتی 
اســترالیا و کشــورهای غرب قرار گرفته است.والیتی 
تصریح کرد: این فریبکاری به قدری آشکار بود که قوه 
قضاییه استرالیا مورد نقد نخست وزیر استرالیا قرار گرفته 
و گفته بســیار بعید است که وی از این مورد بی اطالع 
بوده باشد.وی ادامه داد: این فرد در سابقه خود مواردی 
را مانند قتل و کارهای غیرمعقول و غیرقانونی را داشته 
و از استرالیا که به سختی به افراد پناهندگی می دهد این 
امر بعید است که چنین فردی را با اختالالت روانی که 
می تواند ابزار دست قرار بگیرد و قتل و جرایم مختلفی 

را انجام داده از زندان آزاد کند.
والیتی با بیان اینکه خود این فرد مدعی شــده که 
روحانی بوده است خاطرنشان کرد: بعید نیست که این 
فــرد اصال در حوزه علمیه درس نخوانده و یک ایرانی 
بوده که سابقه اختالالت روانی داشته است و عکس هایی 
را در ایــن زمینه از وی تهیه کردند و بعد می گویند این 
فرد از سنی به شیعه گرویده و یا به داعش پیوسته است 
اما جای تعجب است که این فرد در خیابان های استرالیا 
آزاد می گشت و پلیس کاری به او نداشت که این کاماًل 
قابل تردید اســت.رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با 
بیان اینکه حادثه گروگان گیری سیدنی یک نقشه شناخته 
شده و مبتذلی است که سیستم امنیتی استرالیا پیاده کرده، 
خاطرنشان کرد: استرالیا در حوزه بین المللی کشور قابل 

قبولی نیست و از دستورات آمریکا تبعیت می کند.
برپایه تعیین چارچوب جدید مذاکرات هسته ای صورت گرفت؛

دستیابی به توافق سیاسی محور مذاکرات ژنو

گروه ایران: مقدمات پشــت سر گذاشته شد. از دیروز و البته 
پس از دیــدار دوجانبه هیات های مذاکره کننده ایران و فرانســه، 

مذاکرات اصلی ایران و 1+5 آغاز می شود.
پس از دو روز مذاکره فشــرده میان ایران و آمریکا در ســطح 
معاونــان وزرای خارجه، عباس عراقچی، سپرســت هیات مذاکره 
کننده ایران اعالم کرد که »مذاکرات بسیار مفصلی با هیات آمریکایی 
داشتیم. این ها به عنوان مقدمه ای برای مذاکرات روز چهارشنبه که با 

کل 1+5 انجام می شود، خواهد بود.«
نخستین دور مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا پس از تمدید 
7 ماهــه گفتگوها برای رســیدن به توافق جامع از روز دوشــنبه با 

مذاکره دوجانبه ایران و آمریکا در شهر ژنو سوئیس آغاز شد.
در دو روز گذشــته تمرکز دو طرف بر فراهم کردن مقدمات 
جهت ورود به مذاکرات به منظور رســیدن به توافق سیاســی بود؛ 
توافقــی که بر پایه موافقت ایــران و 1+5 در آخرین دور مذاکرات 

هسته ای در وین قرار شد که در کمتر از 4 ماه حاصل شود.
بر اســاس آنچه ناظران اعالم کردند عدم حصول توافق جامع 
و نهایی تا ضرب االجل تعیین شــده پیشــین یعنی ســوم آذر ماه 
چارچوب پیچیده چندجانبه مذاکرات و تصمیم نادرســت برای از 
بین بردن همزمان مســائل فنی و سیاسی بود که در روزهای پایانی 

مذاکرات ایران و گروه 1+5 سرعت روند مذاکرات را کاهش داد.
بر اســاس تازه ترین گزارش گــروه بین المللی بحران، درباره 
مذاکرات هســته ای ایران و گــروه 1+5 »مذاکــرات برنامه اقدام 
مشــترک این حقیقت را روشــن کرد: اغلب مذاکرات بین تهران و 
واشنگتن از طریق یک واسطه دو جانبه صورت پذیرفت. مذاکرات 
جامع، برخالف مذاکــرات برای برنامه اقدام مشــترک، عمدتا در 
چارچوبی چندجانبه پیگیری شــد که دربردارنــده تعداد زیادی از 
بازیگــران با منافع متضاد بود. برنامه اقدام مشــترک که یک توافق 
سیاســی بود، نتیجه سه ماه مذاکره بود؛ تنها بعد از انعقاد آن بود که 
مذاکره کنندگان وارد جنبه های فنی شــدند که دو ماه دیگر به طول 
انجامید. اما در مذاکرات جامع، تا هنگام آخرین دور مذاکره تالش 
شــد تا به سواالت سیاسی و موارد فنی همزمان پاسخ داده شود که 

این امر موجب کاهش تمرکز و طوالنی شدن روند مذاکره شد.«
بر این اساس دو طرف با پی بردن به اشتباهات گذشته تصمیم 
گرفتند که چارچوب جدیدی با تغییر در شکل و محتوایی مذاکرات 

تعیین کنند.
در چارچوب جدیــد مذاکرات تغییر شــکلی عبارت بود از 
حذف واســطه از مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا. در گذشته هر 

مذاکره ای که میان ایران و آمریکا برگزار می شــد با حضور واسطه 
ای شامل اشتون و یا معاون او بود.

تغییــر محتوایی هم این بود که دو طرف تصمیم گرفتند که در 
دوره جدید مذاکرات ابتدا بایدها و نبایدهای اساســی سیاسی خود 
را برای دستیابی به توافق، واضح تر از هر زمان دیگری اعالم کنند تا 
پس از حصول توافق سیاسی، گفتگوها درباره توافق جامع و نهایی 

که شامل توافق فنی می شود را آغاز کنند.
در دوره پیش از ورود به گفتگوهای فنی و تالش برای رسیدن 
به توافق جامع، ضروری است که دو طرف به درک دقیق و درستی 
نســبت به خطوط قرمز یکدیگر پیدا کنند که بر پایه گزارش گروه 
بین المللی بحران ایران دو خط قرمز دارد: اول، شناسایی حق ایران 
برای غنی ســازی در ســطح صنعتی، دوم، اینکه اعطــای هر امتیاز 
غیرقابل برگشت از سوی ایران، همراه با اقدامات متناسب غیرقابل 
بازگشت در خصوص تحریم ها، خصوصا لغو تحریم ها و نه تعلیق 

از سوی طرف مقابل باشد.
خطوط قرمز 1+5، هم تاکید بر عدم اعطای آستانه گریز کمتر 
از یک سال به ایران و همچنین- از آنجا که کشورهای 1+5، تحریم 
را قدرتمندترین اهرم فشــار خود می دانند- باقی گذاشتن ساختار 
تحریم ها– حتی در صورت تعلیق آنها - در مدت زمان توافق جامع 
است.بر این اســاس همچنان مانع اصلی دستیابی به توافق جامع و 
نهایی، حجم و میزان برنامه غنی سازی ایران و نحوه از میان برداشتن 

تحریم ها است.
هر چند ســرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه 

اختالف دیگری را هم به فهرســت اختالفــات دو طرف افزود و 
مدعی شــد که رآکتور آب ســنگین اراک و تحریم های ایران یکی 
از اصلی ترین موارد حل نشــده در مذاکرات هسته ای ایران و گروه 
1+5 هســتند.در هر حال چه دو مورد اختالفی اساســی و چه سه 
مورد با توجــه به اینکه بخش عمده ای از این اختالفات مربوط به 
طرف های اصلی مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 یعنی ایران 
و آمریکا بود در دو روز گذشته دو طرف تالش کردند تا به مقدمات 

حصول توافق سیاسی را فراهم کنند.
البته بر اســاس آنچه که محمد جواد ظریف دیروز در نشست 
مشترک خبری با همتای ترک خود اعالم کرد ایران مذاکرات هسته 
ای را تنها بــا آمریکا نمی داند.او افزود: ما مذاکرات مســتمری با 
اعضای گروه 1+5 داریم اما چــون با آمریکا روابطی نداریم با این 

کشور فقط در حاشیه مذاکرات 5+1 مذاکره می کنیم.
پیش تر فرارو در گزارشــی تاکید کرده بــود که همانطور که 
تیم مذاکره کننده هســته ای تمرکز خود را معطوف به حل و فصل 
اختالفــات با آمریکا کرده اســت باید توجه ویــژه ای هم به رفع 
اختالفات با ســایر کشــور عضو گروه 1+5 از جمله فرانسه کند تا 

دستیابی به توافق دچار تاخیر نشود.
دیروز هم پیش از آغاز مذاکرات معاونان ایران و کشــورهای 
عضو گروه 1+5 دیدارها دوجانبــه ای هیات مذاکره کننده ایران با 
هیات های فرانسه، روسیه و چین داشت. مذاکرات یک روزه دیروز 
ایران و 1+5 در ادامه مذاکرات دو جانبه ایران با آمریکا بر دستیابی 

به توافق سیاسی متمرکز خواهد بود.
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