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صالحی :همچنان شانس توافق باالست

گروه ایران و جهان -انتظار برای توافق دوباره تمدید شد .اقامت دیپلمات ها در هتل
کوبورگ وین طوالنی شده است .محمد جواد ظریف می گوید تا هروقت که الزم باشد می
مانیم و مذاکره می کنیم اما همتای آمریکایی او جان کری در کنفرانس خبری روز پنج
شنبه خود اعالم کرد که قرار نیست که مذاکرات تا ابد ادامه یابد .مهلت تمدید شده دیروز
به پایان رسید اما باز هم خبری از دود سفید توافق نشد .روز پنج شنبه ادبیات دیپلمات ها
برخالف روزهای قبل تغییر کرد و گویای اختالف در مسائل مهم بود .در عین حال گزارش
ها حاکی از آن است که میان شش کشور نیز در مورد برخی مسائل اختالف نظر ایجاد
شده است.وزیر امور خارجه کشورمان در همین رابطه بامداد روز جمعه در مراسم شب قدر
در وین اظهار کرد :همچنین شاهد این هستیم که چند کشور که در گروه پنج به اضافه
یک هستند مواضع متفاوتی دارند؛ این مساله کار را دشوار کرده اما همه تالش خودمان را
می کنیم .بر خالف ادامه پیدا کردن مذاکرات صالحی در گفت و گو با خبرنگار ابتکار در
وین اعالم کرده که همچنان شانس توافق باالست.روزپنجشنبه ظریف در حساب کاربری
خود در توییتر نوشت :به شدت در حال کار هستیم ،ولی نباید عجله کرد تا کار به خوبی
انجام شود.او ادامه داد :این حرف را جدی بگیرید؛ شما نمیتوانید اسبها را در وسط مسیر
عوض کنید.اشاره ظریف در جمله «نمیتوانید اسبها را در وسط مسیر عوض کنید» ،به
اصطالحی در زبان انگلیسی است که به معنای عوض کردن نظر در میانه کار است.این در
حالی است که واشنگتن تمدید برنامه جامع اقدام مشترک تا روز دوشنبه  13جوالی را
تایید کرد.وزارت خارجه آمریکا همچنین اعالم کرده است که جان کری تا  22تیرماه در
وین باقی خواهد ماند.به گفته یک مقام آمریکا ،این اقدام به این منظور صورت گرفته است
تا زمان بیشتری به مذاکرات اختصاص داده شود.مذاکرات هستهای طی دو هفته گذشته
تاکنون دو بار تمدید شده است و تیم مذاکره کننده ایرانی همچنان برای ادامه این رایزنی
ها در وین به سر می برد .سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان درباره

روند مذاکرات و موضوعات مورد بحث که از سوی رسانه های خارجی ارائه میشود ،گفت:
بحثهایی که مطرح و جزییاتی که گفته میشود ،باالی 90درصد آن صحت ندارد و برخی
با اغراض خاصی به این خبرها دامن میزنند.دیروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از
بالکن هتل با خبرنگاران صحبت کرد .ظریف در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید « فکر
می کنید تا اخر هفته وین هستیم؟» گفت :این طور به نظر می رسد.مهمترین موضوعات
هنوز حل نشده است.می خواهیم به «بله» برسیم.وی که برای دقایقی در بالکن کوبورگ
ظاهر شده بود در جواب به سوال خبرنگاران جلسه با کری و موگرینی را سازنده خواند و
گفت :امروز(جمعه) بعید است توافق داشته باشیم .ولی داریم کار و پیشرفت می کنیم.
سید عباس عراقچی ،حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهور و داود محمد نیا عضو
تیم مذاکره کننده هم در کنار ظریف در بالکن بودند.وزیر امور خارجه اظهار امیدواری کرد
که با اراده سیاسی مسائل باقی مانده نیز حل شوند.یکی ازخبرنگاران پرسید :تا دوشنبه
ممکن است حل شود؟ ظریف گفت :امیدواریم تا این دوشنبه همه چیز حل شود.خبرنگار
دیگری سوال کرد :مشکالت فنی چه؟ وزیر خارجه پاسخ داد :ان شاءاهلل مشکالت فنی هم
حل خواهد شد.یکی از خبرنگاران پرسید  :چرا پایین نمی آیید؟ظریف جواب داد :آمده
ام هواخوری .هنوز باید کارکنیم .ظریف قبل از این نیز چند بار به این شیوه به سواالت
خبرنگاران پاسخ داده بود.
تالش شش کشور برای حل اختالفات داخلی
یک مقام ارشد ایرانی روز پنج شنبه در گفتوگو با خبرنگاران تاکید کرد :لغو تحریم های
تسلیحاتی موضع ما  ،موضع روسیه و موضع چین است .با این حال سخت است این مواضع
را کنار هم جمع کنیم.این مقام ایرانی همچنین گفت که کشورهای دیگر مذاکره کننده در
تمام موضوعات شامل مدت توافق تحریمها و مسائل مرتبط هستهای موضع خود را تغییر
داده اند .برخی از آنها از عناصر لوزان عقب نشینی کرده اند.
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سرمقاله

محمدعلی وکیلی

و باز هم نقطه سر خط!

برغم خوشبینی های روزهای اخیر و آمادگی افکار عمومی برای
توافق نهایی باز هم طرف غربی «دبه» کرده و آنچه را در این مدت
پذیرفته بود را به یکباره انکار نمود و بازی را به هم ریخت .آنچه از
شواهد پیداست آقای کری در لحظه نهایی شدن توافق از طریق
ویدئو کنفرانس با آقای اوباما و تیم مشاورانش ارتباط برقرار کرد و
در نتیجه موضع عوض کرد و گارد مخالف گرفت .اینکه در آمریکا
چه اتفاقی افتاده که به این سرعت عقب نشسته اند و لگد به کاسه توافقات کوبیدند خود
نیازمند رمزگشایی است .اما یک چیز از همان ابتدا پیدا بود و بر اراده طرف آمریکایی
سایه انداخته بود و آن مخالفت رژیم صهیونیستی است .این چندمین بار است که در
لحظه آخر و در هنگام امضاء گویا دستی از آستین آمریکایی ها خارج و دست دراز شده
آقای کری برای امضاء را پس می زند و قلم از دستش می گیرد .آن دست نامرئی همان
دست بنیامین نتانیاهوست .به عبارتی عقب نشینی کنونی آمریکایی ها و موضع عوض
کردن شان سند دیگری است دال بر اینکه رژیم صهیونیستی بر حاکمیت آمریکا سایه
انداخته و اراده آن رژیم بر دولتمردان آمریکا حاکم است .ملت آمریکا در گروگان البی
صهیونیسم می باشد و چیزی بنام منافع ملی در آمریکا وجود ندارد .هر چه هست منافع
رژیم صهیونیستی است و این برای جهان کنونی یک فاجعه و تراژدی بزرگ بحساب می
آید .بی شک بازنده شکست مذاکرات دولت آمریکا و شخص اوباما خواهد بود .دنیا به
واقعیت بردگی مدرن پی خواهد برد و متوجه خواهد شد که چیزی در واقعیت قدرت
بنام حاکمیت مستقل دولت آمریکا وجود ندارد بلکه این دولت همچون ایالتی از ایاالت
صهیونیسم نقش ایفا می کند .اگر مذاکرات تا ساعات آینده به نتیجه نرسید پیامدهای
وحشتناکی برای طرف آمریکایی خواهد داشت که در زیر به مواردی از آن اشاره می شود:
 -1افکار عمومی دنیا مسئول شکست مذاکرات را تیم بی کفایت آمریکا قلمداد خواهد
کرد و عواقب آن متوجه آن کشور خواهد بود.
 -2ایران نه تنها خود را در چارچوب طرح«برجام» محدود نخواهد کرد که بسرعت به
پیش از شرایط ژنو و لوزان برخواهد گشت و آنچنانکه جناب دکتر روحانی اعالم داشتند
این بار مسیر هسته ای خود را با سرعت هر چه بیشتر ادامه خواهد داد.
 -3شـــکست مـذاکرات قادر به ترمیم شکاف دیوار تحریم ها نخواهد بود و نظام
تحریـــم ها از هـم پاشیده است و آمریکا نیز فاقد اقتدار الزم در برپایی مجدد نظام
تحریم ها و یا تشدید تحریم می باشد.
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الریجانی در نمازجمعه خطاب به غرب:

با بنبست مذاکرات ،دچار اشتباه استراتژیک نشوید
گروه سیاسی -رییسمجلس با اشاره به بحث مذاکرات،
گفت :طی سه دهه با جدیت ملت و مقام معظم رهبری،
بحث هستهای به یک دستاورد بزرگ برای ملت ایران
تبدیل شد که این دستاورد عظیم فنی را غربیها به ایران
ندادند که امروز راجع به آن مدام حرف میزنند.
علی الریجانی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه
دیروز تهران تصریح کرد :از حدود سه سال پیش از طریق یکی
از روسای کشورهای منطقه ،آمریکاییها پیگیر بودند تا مذاکره
برای حل و فصل موضوع انجام شود ،رهبری با اینکه در نیت
آنها تردید داشتند اما برای اتمام حجت موافقت کردند ،درباره این
مذاکرات در جلساتی بحث شد و علیرغم بیاعتمادی نسبت به
آمریکا چارهجویی برای آنها در نظر گرفته شد که این مذاکرات
انجام شود.وی خاطرنشان کرد :رهبری همانگونه که کشور را
برای دستیابی به این دستاورد ملی بسیج کردند و حمایتهای
ایشان در دولتهای مختلف کارساز بود و همانگونه که برای
ایستادگی در مقابل تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی کشور را بسیج
و با سیاستهای اقتصاد مقاومتی مسیر استقالل اقتصادی کشور
را مشخص کردند ،برای شکستن تحریمها و حرکت هجومی
علیه تحریمها نیز از هیچ کوششی دریغ نکردند.رئیس مجلس
شورای اسالمی در ادامه اظهار کرد :کسانی بودند و هستند که
فکر میکردند دشمنان علیه ایران قطعنامه صادر کنند ما هم
میایستیم و این هم کفایت میکند ،ایستادگی در مقابل اقدامات
دشمن الزم است اما کافی نیست .مهمتر طراحی حرکت هجومی
نسبت به شکستن تحریمها است که رهبری در این عرصه فرصت
را فراهم کردند.الریجانی تأکید کرد :سیاست نظام و رهبری
همیشه برای کم هزینه کردن مقابله با دشمنان بوده است و راه
گفتوگو را هرگز نبستند .در موضوع عراق هم در زمان خودش
اجازه دادند مذاکرات انجام شد .آنچه موجب شد رهبری با دقت

موضوع مذاکرات را مراقبت کنند مخالفت با اصل موضوع نبود بلکه
نیرنگ بازی آمریکاییها بود که البته برخی در گذشته این امر را
درست فهم نمیکردند.وی در ادامه اظهار کرد :در آن مقطع دکتر
صالحی به عنوان وزیر امور خارجه با همه کارشکنیهایی که مواجه
بودند تالش کردند و زحمت کشیدند و مراحلی از کار را پیش
بردند اما در دولت جدید این کار با جدیت و پشتکار قوی دنبال
شد .رئیس جمهور ،وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده زحمت
زیادی کشیدند تا این کار به سامان برسد ،البته کار بسیار سختی
است چرا که گاهی حریف نیاز خود را به عنوان امتیاز به میدان
مذاکره میآورد .الریجانی خاطرنشان کرد :باید از خالل مطالب
گوناگون هم دستاوردهای فنی حفظ شود و هم تحریمها شکسته
شود لذا چارچوبهایی برای مذاکرات مشخص شد و با دقت دنبال
میشود.رئیس قوه مقننه با اشاره به سخنان اخیر وزیر امور خارجه
آمریکا ،گفت :وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه خود اعالم کرد
مذاکرات به پیش رفته ولی نمیتوان تا ابد مذاکرات را ادامه داد.
شاید چنین تلقی دارند که علیرغم پیشرفت مذاکرات در مراحل
پایانی آن با اینگونه ژستها چانهزنی بیشتری کنند.الریجانی
افزود :آنها باید بدانند این مسأله کام ً
ال روشن است ،ایرانیها و تیم
مذاکره کننده قلب سلیمی دارند اما سادهلوح نیستند و میتوانند
این مسائل را از هم مجزا کنند.الریجانی خطاب به غربیها
گفت :مگر خودتان تقاضای مذاکره نداشتید،اینجا میدان آزمون
شماست .اگر مذاکرات را به بنبست بکشانید این شما هستید که
در مقابل انعطاف ایران دچار اشتباه استراتژیک شدهاید و نتیجه
آن هم به نفع شما نخواهد بود زیرا همه نیروهای فعال در بخش
هستهای آمادگی کامل دارند که فناوری هستهای را شتاب دهند.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد :پس از سه سال مذاکره و وقتگیری
این گونه حرف زدن غیرمسئوالنه و چانهزنی بالوجه است .مجلس
شورای اسالمی چارچوب مذاکرات را در راستای قانون مشخص

جام جهانی فوتبال ساحلی  -پرتغال؛

شروع مقتدرانه ایران با پیروزی بر اسپانیا
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین بازی خود در جام جهانی پرتغال
برابر اسپانیا به میدان رفت و در پایان جدالی حساس برابر این حریف قدرتمند
به پیروزی  ۶بر  ۵دست یافت تا گام نخست را محکم بردارد.
تیم ملی والیبال ساحلی ایران در نخستین بازی خود در رقابتهای جام جهانی پرتغال
عصر روز جمعه مقابل اسپانیا به میدان رفت .در این بازی که از گروه  Cبرگزار شد تیم

کرده و با دقت مسیر مذاکرات را زیر نظر دارد .خوشبختانه مقام
معظم رهبری با رهبری هوشمندانه و با طراحی و سازوکار مناسب
هدایت امور را به دست دارند و همه قوا پشتیبان تیم مذاکره کننده
برای به نتیجه رساندن مذاکرات هستند.وی افزود :امیدواریم به
توافقی برسیم که مطلوب ملت عزیز باشد و از خداوند میخواهیم
عزت و سربلندی ملت عزیز را در این روزها و شبهای پربرکت
رقم بزند.
صهیونیست ها بدنبال انتقامگیری از اسالم
رئیس مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود
با تاکید بر اینکه صهیونیست ها دنبال انتقام از اسالم هستند ،گفت
که فریاد و غرش رژیم صهیونیستی از سر قدرت نیست و نشانه
ترس و ناامیدی آنها نسبت به آینده مبهمشان است.الریجانی از
مردم روزه دار برای حضور در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد و
گفت :که مردم با احساس وظیفه نسبت به سرنوشت مسلمانان در
برابر جنایات رژیم صهیونیستی قیام کردند و روز قدس را گرامی
داشتند.رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه روز قدس یادگار
امام (ره) است  ،ابراز امیدواری کرد که تمام مسلمانان وملت ایران
در ماه مبارک رمضان و در شب های قدر به تمام معنا در درگاه
الهی آمرزیده شده باشند و ملت ایران در شب های قدر به فیض
عظیم نائل شده باشند.به گفته الریجانی ،عبادت خالصانه ملت عزیز
در محافل مذهبی بسیار باشکوه و گسترده کشور انسان را یاد سخن
شهید بزرگ ماه رمضان امام علی (ع) در مورد عبادت مسلمانان
می اندازد که ان شاء اهلل این عبادت ها پشتوانه ای باشد که مردم
بتوانند جز اصحاب صادق امام زمان (عج) محسوب شوند.وی در
ادامه با بیان اینکه قصه پر غصه مردم فلسطین از حمله محمد علی
پاشا والی حکومت عثمانی در کشور مصر آغاز شده است ،گفت:
همین حمله بعدها شرایطی را به وجود آورد که کشورهای غربی
از آن استفاده کردند و در نهایت باعث کوچ یهودیان از کشورهای

کشورمان در پایان با حساب  ۶بر  ۵پیروز شد تا گام نخست را محکم بردارد.وقت اول این
بازی با برتری  ۳بر  ۲اسپانیا خاتمه یافت .در دقیقه یک بازی بود که فرید بلوک باشی
دروازه اسپانیا را با ضربه پای چپ خود باز کرد اما قبل از اینکه بازی به دقیقه دوم برسد
آنتونیو کار را با ضربه سر به تساوی کشاند .اسپانیا در دقیقه  ۴توسط نیکو به گل دوم
خود دست یافت که این گل را مسیگر خیلی زود به تساوی کشاند با این حال یورنس در
دقیقه  ۷برای سومین بار دروازه ایران را گشود.در شروع وقت دوم بازی مصطفی کیانی با
دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا کار برای تیم کشورمان سختتر شود .اسپانیا
که یک یار بیشتر داشت در دقیقه  ۱۴توسط آنتونیو به گل چهارم رسید اما پس از آن

مختلف به فلسطین و دخالت انگلیس و همچنین طرح قیمومیت
بر کشورهای منطقه از جمله فلسطین شد که این طرحی زوری
برای ایجاد دولت صهیونیستی بود و بعد از آن ،قیامها و انتفاضههای
مختلف به وجود آمد.نماینده مردم قم تاکید کرد که تمامی اتفاقات
سند بسیار سیاهی برای قرن امروز دنیای ما ست که غربی ها آن
را به وجود آوردند وشرایط پیچیده ای را ایجاد کردند به خصوص
در شرایط فعلی که پیچیده تر از گذشته شده است.الریجانی در
ادامه به توضیحی در مورد عوامل ایجاد رژیم صهیونیستی پرداخت
و گفت :مجموعه ای از مسائل داخلی امت اسالمی و طراحی که
غربی ها برای کلیت وضعیت مسلمانان کردند ،باعث ایجاد رژیم
صهیونیستی شد ،در ادامه حوادثی مهم و تلخ به وجود آمد که
باعث دوام رژیم صهیونیستی شد که باید ریشه های آن را مورد
توجه قرار داد.وی با بیان اینکه شرایط رژیم صهیونیستی در چند
دهه گذشته تغییر کرده است گفت که با عنایت به تمامی موارد
باید این موضوع را به خوبی تبیین کرد که با چه وضعیتی مواجه
هستیم.رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه تشکیل
رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین امر مجزایی از طراحی کلی
غرب برای سرنوشت مسلمانان نیست ،گفت :این نوع اظهارنظرها
که تشکیل رژیم صهیونیستی مسأله داخلی اعراب بوده از جنس
اظهارنظرهایی است که از سر غفلت زده میشود یا اینکه خودشان
را فریب میدهند.وی با تاکید بر اینکه مسأله دخالت انگلیس
و غرب و ایجاد رژیم صهیونیستی طرحی برای مسأله سازی و
مشغول سازی مسلمانان به موضوعی با هدف مستهلک کردن
انرژی شان بوده است ،گفت :وضعیت  67سالی که از ایجاد رژیم
صهیونیستی می گذرد موید این موضوع است.الریجانی تاکید کرد:
ندیدن صورت مسأله ایجاد فلسطین در طول دهه های مختلف
باعث شد که اراده مسلمانان معطوف به مسأله اصلی هدف غرب
مبنی بر سرگرم کردن مسلمانان نشود.

ایران بازی را در اختیار گرفت و دو بار متوالی توسط بلوک باشی ( )۱۴و مختاری ()۱۸
دروازه حریف را گشود تا وقت دوم بازی با تساوی دو تیم در عدد  ۴خاتمه یابد.در وقت
سوم دو تیم بازی برابری را ارایه کردند اما این تیم اسپانیا بود که در دقیقه  ۳۰روی شوت
آنتونیو به گل پنجم رسید .آنتونیو با این گل هت تریک کرد .این البته پایان کار نبود چرا
که تیم ایران بر حمالت خود افزود و در دقیقه  ۳۴بود که احمدزاده از بین سه بازیکن
حریف با شوتی عالی دروازه اسپانیا را باز کرد .بازیکنان ایران در ثانیه های پایانی نیز فشار
را افزایش دادند و در دقیقه  ۳۶و در فاصله  ۴۲ثانیه به پایان بازی بود که ایران روی
ریباند محمدعلی مختاری به گل ششم رسید تا این بازی را در نهایت  ۶بر  ۵برنده شود.

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی :
شما می توانید بدون مراجعه به اداره مالیاتی از طریق سامانه  www.tax .gov.irاظهار نامه مالیاتی خود را بصورت الکترونیکی ارائه
نموده ومالیات خود را نیز پرداخت نمایید.
*به منظور ارائه الکترونیکی اظهار نامه مالیاتی تکمیل مراحل ثبت نام شماره اقتصادی از طریق سامانه مذکور ضروری است.

اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد

