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واکنش دســتیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقلیت های دینی و مذهبی به ابالغیه دبیر شــورای نگهبان:

خبر
ترامپ :فعالیتهای ایران
علیه ثبات و امنیت منطقه است
رئیس جمهوری امریکا در حالی
کمتـ ــر از یک مـ ــاه دیگر بایـ ــد درباره
امضـ ــای فرمان تعلیـ ــق تحریمهای
ایران تصمیمگیری کند که او بار دیگر
در مصاحبـ ــه با یـ ــک رسـ ــانه غربی،
ایـ ــران را نقـ ــض کننـ ــده روح اجرای
برجام دانسته است.
دونالد ترامپ که یک روز پیش از
این نیز و در حالی که وزیر خارجهاش
در نام ـ ـهای بـ ــه کنگـ ــره بـ ــر پایبندی
ایران به تعهدات برجامیاش تأکید
کرده بود ،مدعی شـ ــده بود که ایران
روح برجـ ــام را نقـ ــض کـ ــرده اسـ ــت.
ترامپ امـ ــا در گفتوگو با خبرگزاری
«آسوشیتدپرس» گفت که «منظورم
از عـ ــدم پایبنـ ــدی بـ ــه روح برجـ ــام،
فعالیتهـ ــای ایران علیـ ــه امنیت و
ثبات منطقه است».
شـ ــان اسپایسـ ــر ،سـ ــخنگوی کاخ
سـ ــفید هم گفته اسـ ــت کـ ــه بازبینی
توافـ ــق هسـ ــتهای طـ ــی  90روز انجام
و سـ ــپس پیشـ ــنهاداتی بـ ــه رئیـ ــس
جمهوری درباره آن ارائه خواهد شد.
او در توضیح بیانیهای کـ ــه وزیر امور
خارجه امریـ ــکا بعد از تأیید پایبندی
ایران به تعهدات برجامیاش صادر
کرد ،گفت که در این بیانیه ترامپ از
شـ ــورای امنیت ملی خواسـ ــته تا این
بازبینـ ــی بیـ ــن سـ ــازمانی را رهبری و
ارزیابی کند که آیا تعلیق تحریمهای
ایران بـ ــرای منافع امنیـ ــت ملیمان
ضروری است یا نه ».در همین حال
جیمز ماتیـ ــس ،وزیر دفاع امریکا نیز
در خالل نشسـ ــت خبری با لیبرمن،
وزیـ ــر جنـ ــگ رژیم صهیونیسـ ــتی در
ادامه تکـ ــرار اتهاماتش علیـ ــه ایران
گفـ ــت کـ ــه «ایـ ــران بـ ــا موش ـ ـکهای
بالسـ ــتیک همچنـ ــان اسـ ــرائیل و
همسایگانش را تهدید میکند».

ادامه از

سال بیستوسوم شماره  6477یکشنبه  3اردیبهشت 1396

دولت همچنان از حقوق قانونی اقلیتها دفاع میکند

دسـ ــتیار ویژه رئیـ ــس جمهـ ــوری در امور
اقلیتهای دینی و مذهبی ،در واکنش به
ابالغیه اخیر دبیر شـ ــورای نگهبان  ،مبنی
بـ ــر رد صالحیت نامزدهـ ــای اقلیتهای
دینی در مناطقی که اکثریت سـ ــاکنان آن
مسلمان هستند ،اطمینان داد که دولت
تدبیـ ــر و امیدهمچنـ ــان از حقوق قانونی
اقلیتهای دینی دفاع خواهد کرد.
علی یونسی به «دیدهبان ایران» گفت:
دولت همـ ــراه با مجلس ،قطعاً از حقوق
آنهـ ــا دفـ ــاع میکند و جای هیـ ــچ نگرانی
نیست .وی افزود :براساس قانون مصوب
س که سـ ــالها پیش به تأیید شورای
مجل 
نگهبـ ــان هـ ــم رسـ ــیده  ،مجلس شـ ــورای
اسـ ــامی نهـ ــاد اصلی ناظر بـ ــر انتخابات
شوراهاسـ ــت و قانون هم تکلیف را روشن
ی از حقوقدانان شورای
ساخته است .یونس 
نگهبان پرسـ ــید که آیا مصوب ـ ـهای در این
باره وجود دارد یا اینکه این دستورالعمل،
تصمیم شـ ــخصی دبیر محترم شـ ــورای
نگهبـ ــان اسـ ــت .زیـ ــرا شـ ــورای نگهبـ ــان
براساس قانون  ،مسـ ــئولیتی درخصوص
نظارت بر انتخابات شـ ــورایهای اسالمی
شـ ــهر و روستا ندارد .پیش از این اسفندیار
اختیاری ،نماینده زرتشـ ــتیان در مجلس
هم با اشـ ــاره به دیدار بـ ــا رئیس مجلس
در همین بـ ــاره گفته بود آقـ ــای الریجانی

«مستقیماً به هیأت نظارت بر انتخابات
شـ ــوراها دسـ ــتور داد مطابق قانون اقدام
کند و تغییری در این زمینه ایجاد نشود».
علیرضا رحیمی ،رئیس هیأت نظارت بر
انتخابات شوراها در استان تهران هم خبر
داد که  4نفر از داوطلبان اقلیتهای دینی
در این استان تأیید صالحیت شدهاند.
 ëëپاسـ ــخ حمید انصاری بـ ــه ابالغیه اخیر
تاهللجنتی
آی 
در پـ ــی ابالغیـ ــه اخیـ ــر دبیـ ــر شـ ــورای
نگهبـ ــان مبنـ ــی بـ ــر ضـ ــرورت جلوگیری
از حضـ ــور اقلیتهـ ــای دینـ ــی و مذهبی
در انتخابـ ــات شـ ــورای اسـ ــامی شـ ــهر با
اسـ ــتناد به فرمایشات امام خمینی ،قائم
مقـ ــام مؤسسـ ــه تنظیم و نشـ ــر آثـ ــار امام
خمینی(ره) طی نامهای به وی پاسخ داد.
به گـ ــزارش جماران ،حمیـ ــد انصاری
دراین نامه با اشـ ــاره به اینکه آنچه آورده
نظر شخصیاش است نوشته :از آنجا که
در این نامه (ابالغیه) به فرمایشات مورخ
 12مهـ ــر  1358حضـ ــرت امـ ــام خمینی
(رض) بهعنوان مهمترین مستند نظریه
ابالغی استناد شده است به نظر اینجانب
اسـ ــتناد مذکور بنـ ــا به دالیلـ ــی که عرض
میکنـ ــم فاقـ ــد وجاهت اسـ ــت .خالصه
دالیل بدین قرار اسـ ــت:تاریخ فرمایشات
حضـ ــرت امـ ــام (ره )قبل از همه پرسـ ــی

شورای نگهبان
براساس قانون،
مسئولیتی
درخصوص
نظارت بر انتخابات
شورایهای اسالمی
شهر و روستا ندارد
قانون اساسـ ــی و تشـ ــکیل مجلـ ــس بوده.
مبنای انتخابات شوراها درسال  58قانون
شوراهای محلی (مصوب شورای انقالب)
بوده که در ماده  3آن تصریح شـ ــده بود:
«انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگیهای
مذهبی ،نـ ــژادی و زبانی انجام میشـ ــود
و تمـ ــام سـ ــاکنان محل حق دارنـ ــد در آن
شـ ــرکت کننـ ــد ».و در آیین نامـ ــه اجرایی
آن نیز کـ ــه به فرمان حضرت امـ ــام (ره )
تصویب شـ ــده بود فقط قید وفـ ــاداری به
نظام جمهوری اسـ ــامی شرط شده بود.
سـ ــخنان امام چندین ماه بعد از تصویب
قوانین مذکور ایراد شده و ناظر بر شرایطی
بود که کمونیس ـ ـتها و گروهکهای ضد
انقالب با شـ ــعار نفـ ــوذ در شـ ــوراها قصد
جلوگیـ ــری از تصویـ ــب قانون اساسـ ــی بر

مبنای احکام اسـ ــام را داشـ ــتند .سخنان
امـ ــام اصالً در مقام تعیین شـ ــرایط برای
ثبتنام و صالحیت نامزدهای انتخابات
شوراها نبوده بلکه خطاب به مردم و علما
در آسـ ــتانه برگزاری انتخابات شوراها و در
مقام بیـ ــان مالکهـ ــای انتخاب صحیح
بوده است .تأکید امام بر رأی دادن به افراد
مسـ ــلمان و مؤمن منحصر بـ ــه انتخابات
ت وجود
شـ ــوراها نبوده و در همـ ــه انتخابا 
داشـ ــته و از این رهنمودها هیچگاه تلقی
نفی حق عضویـ ــت اقلیت ها در مجلس
بررسـ ــی قانون اساسـ ــی و مجلس شورای
اسالمی نشـ ــده است .قانون اساسی که به
تنفیذ حضرت امام رسیده است بر حقوق
اجتماعـ ــی و حق عضویـ ــت اقلیتها در
مجلس تصریح دارد .فرمایشات حضرت

امام در سـ ــخنرانی مذکـ ــور را باید با دیگر
نصوص بیانـ ــات ایشـ ــان دربـ ــاره حقوق
اقلیتها نگریست .تصمیمات شوراهای
شـ ــهر و روسـ ــتا از سـ ــنخ اجرایی است نه
قانونگذاری و لذا طبق قانون اساسی نیاز
به تأیید شورای نگبهان ندارند .امکان اخذ
تصمیمات خالف موازین شـ ــرع یا قانون
منحصر به شـ ــوراهایی که اقلیتها در آن
عضویت دارند نیست و شوراهای تصمیم
گیر نیز که تصمیماتشان برای شهروندان
مسـ ــلمان الزماالتباع اسـ ــت منحصر به
شوراهای شهر و روستا نیست و عضویت
پیـ ــروان اقلیتهای رسـ ــمی در نهادهای
اجرایی (بجز مواردی معدود) منع قانونی
ندارد .به نظر حقیر ،واگذاری مسـ ــئولیت
همـ ــکاری و نظـ ــارت بر اداره امور شـ ــهر و
روستا از سوی مردم به شوراها تابع احکام
وکالت است که در آن – بجز چند استثنای
خاص – شـ ــرعاً قید مسلمان بودن شرط
نشده است .از این حیث استناد به قاعده
نفی سـ ــبیل موضوعیت نـ ــدارد و اگر این
قاعده مبنای نفی حق عضویت اقلیتها
در شـ ــوراهای مناطقی کـ ــه اکثریت اهالی
آن را مسلمانان تشـ ــکیل میدهند باشد
به طریق اولی در مجلس بررسـ ــی قانون
اساسـ ــی و شـ ــورای اسـ ــامی میبایسـ ــت
جاری باشد که چنین نیست.

دبیر شـ ــورای عالـ ــی امنیت کشـ ــور گفت:
ایـ ــران قصـ ــدی بـ ــرای مذاکره بـ ــا دولت
ترامپ دربـ ــاره خاورمیانه ندارد و در عین
حال در پی تنش هم نیست.
بـ ــه گـ ــزارش ایسـ ــنا ،علـ ــی شـ ــمخانی در
توگو با روزنامه لوموند ،افزود :رئیس
گف 
جمهـ ــوری کنونـ ــی امریـ ــکا همه امـ ــور را
با منطـ ــق اقتصـ ــادی میفهمـ ــد و درک
صحیحی از روابط بینالملل ندارد .طی
ایـ ــن مدت ،کارهـ ــای او و حرفهایش نیز
مـ ــدام متناقـ ــض بـ ــوده اسـ ــت .در زمینه
مسـ ــائل خاورمیانـ ــه نه ما قصـ ــدی برای

مذاکـ ــره بـ ــا امریـ ــکا داریـ ــم نـ ــه تمایل و
ضرورتیمیبینیم.
اما در پی تنش نیز نیسـ ــتیم چون آن را به
زیان ثبات در منطقه میدانیم .شمخانی
دربـ ــاره تحوالت سـ ــوریه و حملـ ــه هوایی
امریکا به این کشـ ــور به بهانه اسـ ــتفاده از
سالحهای شیمیایی گفت :معتقدیم که
دولت دمشق چنین حملهای (شیمیایی)
را در خـ ــان شـ ــیخون انجام نداده اسـ ــت.
ما خواسـ ــتار هیأت حقیقتیاب مستقل
هسـ ــتیم .در عین حال ،مـ ــا حمله امریکا
را کـ ــه به ایـ ــن بهانـ ــه در گرفـ ــت محکوم

جهان و تهدید رو به گسترش تروریسم

اگر نقطــه آغازین کنشهای
صفحهاول
تروریســتی و ضدتروریســتی
نویــن را  11ســپتامبر 2001
درنظــر بگیریــم ،قضــاوت امــروز جهانیــان پــس از
حــدود  16ســال بدون تردید چیزی جــز این نخواهد
بــود کــه مدعیان مبــارزه بــا تروریســم در طــول این
ســالها نه تنها نتوانستهاند این تهدید جدی را مهار
کنند ،بلکه با تقسیمبندی نادرست و استانداردهای
دوگانه خود مبتنی بر تروریســم خوب و بد ،خواسته
یا ناخواســته به ذات و ماهیت این پدیده مشروعیت
بخشــیدند ،به طــوری که امــروزه ترور به یــک الگو و
اولویــت مبارزه در دســتان هر فرقــه و گروهی تبدیل
شــده کــه برای خــود رســالتی در نظــر گرفتــه و یا در
قبــال حاکمیت متبوع خویش احســاس محرومیتی
سیاسی ،مذهبی ،اجتماعی و یا اقتصادی مینماید.
در واقع ،با حادثه  11ســـپتامبر و برخورد نادرســـت
متعاقب آن بود که پدیده خشـــونت و تروریسم که در
گذشـــته منحصر به گروههای معدود با عملیات نادر
بود ،بـــه پدیدهای فراگیر تبدیل شـــد .ضروری اســـت
جهـــان غرب دریابـــد که اگر از منظر ایشـــان همچنان
تروریســـم بـــه خـــوب و بـــد تقســـیم میشـــود و نگاه
منطقهای بر آن حاکم اســـت ،دست کم این انفجارها
و حمالت فراگیر ناکارآمدی این رویکرد را نشان داده
و چنین الگویی در برخورد با تروریسم نه تنها جوابگو
نیست ،بلکه مروج آن است.
گســـترش و رشـــد این پدیـــده با دیـــدگاه کمک به
تروریســـم خوب بـــرای از میـــان بردن تروریســـم بد،
خطایی راهبردی و بشـــدت خطرناک اســـت؛ چرا که
اساســـاً مرزی میان تروریســـم خوب و بد نیست و این
معیارهای غلط سیاسی است که چنین تقسیمبندی
را تجویـــز مینمایـــد .تروریســـم ،تروریســـم اســـت و
تروریســـتها نشـــان دادهانـــد که با هیچ کســـی اتحاد
دائمی و همیشگی ندارند.
در حــال حاضــر ،تروریســم ،خشــونت،
افراطیگرایــی ،ســلطه و توســعهطلبی بــا یکدیگــر
ارتباطــی چندبعــدی و تنگاتنــگ دارند .این مســأله
همــان طوری کــه پیش از ایــن عنوان شــد اگرچه در
ذات و ماهیت در همه جای جهان یکسان است ،اما
به دو شــکل متفاوت دولتهای ضعیف و قدرتمند
را گرفتــار خــود کــرده اســت .دولتهــای ضعیــف
عــاوه بــر اتخــاذ سیاســتها و مدیریــت نادرســت
داخلــی با مشــکل دیگری همچون گســترش نفوذ و
مداخــات قدرتهای فرامنطقهای مواجه هســتند.
تجربــه بیــش از یک دهه گذشــته نشــان داده اســت
کــه حضــور نظامــی قدرتهــای فرامنطقــهای که با
تروریسم خودساخته و خودپرورده و
هدف مبارزه با
ِ
افراطیگرایی توجیه شــده است ،خود سبب تشدید
افراطیگرایی و تروریسم و از میان رفتن ثبات نسبی
پیشین در منطقه شده است.
در واقــع ،بــروز و تداوم جنــگ در عراق ،ســوریه،
افغانســتان و یمن از یک طــرف و وجود دولتهایی
در منطقــه که بــه ظاهر از ثبــات بیشــتری برخوردار

بــوده ،امــا از اســتانداردهای دموکراتیــک پایینــی
برخوردارند ،باعث گســترش زمینههای تروریســم و
متقابالً ایجــاد بهانه برای تــداوم حضور قدرتهای
فرامنطقــهای شــد ه اســت .بــه گونهای کــه در برخی
کشــورهای منطقــه ،نبود نظــام مردمســاالر ،بحران
اقتــدار ،ضعــف و شــکاف داخلــی دولتها بســتر را
بــرای همکاری با قدرتهای فرامنطقهای و افزایش
مداخــات قدرتهــای خارجی در منطقــه را فراهم
ساخته است.
اختالفــات قومــی ،وجــود دولتهــای اقتدارگرا،
بحران مشــروعیت ،نبــود مردمســاالری و نهادهای
مدنــی به همــراه اقتصادهــای ضعیف و شــکننده و
دخالت قدرتهــای فرامنطقــهای از جمله عواملی
هســتند کــه فرقهگرایــی و متعاقــب آن خشــونت،
افراطگرایی و تروریســم را در منطقه نهادینه ساخته
و میسازند.
اما علل تروریســم و افراطیگرایی در دولتهای
قدرتمنــد در عیــن حــال که بــا دولتهــای ضعیف
متفاوت اســت ،اما از آن آبشــخور میگیرد .در واقع،
آنکــه باد مــیکارد الجــرم طوفــان درو خواهــد کرد.
مجموعــه مســائلی که گریبــان دولتهــای ضعیف
را گرفتــه ســبب مهاجرت جمعیت قابــل توجهی از
آنان به ســوی دولتهــای قدرتمند ،مرفــه و باثبات
بــا امید بــه زندگی بهتر شــده اســت .ایــن جمعیت
مهاجر به دلیل اصرار بر حفظ فرهنگ خودی درگیر
چالشــی هویتــی (چــه از جنــس شــهروندی ،چــه از
جنس قومی و چه از جنس دینی) با فرهنگ میزبان
شــده و محرومیتهــا و تبعیضهای اعمال شــده از
ســوی جامعــه و حکومــت میزبــان آنان را به ســوی
خشونت و افراطیگری سوق میدهد .سیاستهای
همدینســازی ،همزبانســازی و همشکلســازی
بخشــی از اقداماتی اســت که از ســوی ایــن دولتها
برای حــل چالش هویتی و فرهنگی مهاجران انجام
میشــود .سیاســتهای ادغــام از آنجــا کــه از نظــر
مهاجــران ظالمانه و تبعیضآمیز هســتند ،معموالً
موجــب واکنش منفی آنها شــده و نتایجی عکس را
به دنبال دارند.
ایــن سیاســتها ،مقاومــت فرهنگــی ،بازتولیــد
هویتهــای بومــی مهاجــران و شــیوههای مقابله را
در پــی داشــته و خواهنــد داشــت .این بســتر آماده،
در کنــار دخالتهــای دولتهــای قدرتمنــد در
مســائل داخلــی کشــورهای ضعیــف ســبب گســیل
تروریســتهایی از این کشورها برای یارگیری از میان
مهاجران ســرخورده به منظور دست زدن به انتقام
و ترور میشود .البته باید به این نکته قابل تأمل نیز
اشــاره کرد که در مواردی هم مشاهده میشود که از
تروریســم به نوعی به عنوان ابزار باجگیری از ســوی
دولتهــای قدرتمنــد بــرای تحــت انقیــاد درآوردن
دولتهای رقیب ،مســتقل یا نافرمان و ســرکش نیز
استفاده میشود.
شــرایط امــروز منطقــه و جهــان نشــان میدهــد
که تروریســم و افراطیگــری صرفاً مســئله و چالش

کشــورهایی کــه درگیــر آن میباشــند نیســت ،بلکــه
محیط پیرامون و همه جهان را درگیر عوارض منفی
خود میسازد .از این رو ،هیچ کشوری هم نمیتواند
به تنهایی با آن به مقابله بپردازد.
ایــن در حالــی اســت کــه در صحنــ ه سیاســت
بینالملل چالشهای مشترک همواره بستری برای
همــکاری مشــترک بــوده اســت .جمهوری اســامی
ایران باید این آمادگی را برای نقشآفرینی ســازنده
در کمــک بــه حــل مســئله خشــونت ،افراطیگری و
تروریســم داشــته باشــد ،امــا حــل این مســأله عزم،
صداقــت و اراده واقعی همــه قدرتهای منطقهای
و فرامنطقــهای را میطلبــد که از ملزومــات آن کنار
گــذاردن اســتانداردهای دوگانــه در برخــورد بــا این
مســئله ،عــدم مداخلــه در امــور داخلــی کشــورها،
احترام به حاکمیت کشورها و کمک به ثبات داخلی
آنهــا ،احتــرام به حقوق اقلیتهــا و در نهایت اتخاذ
سیاســتهای توســعهی متوازن هم ه مناطق جهان
است.
مبــارزه بــا تروریســم در زبــان و لفاظیهــای
بیخاصیــت و اســتانداردهای دوگانــه نیســت.
تولیــد ،ترویج و تجهیز و تســلیح تروریســتها برای
اســتفاده ابزاری توســط برخــی کشــورهای منطقه و
قدرتهــای فــرا منطقــهای و متعاقــب آن انگشــت
اتهام را به ســمت مهمترین کشورهایی که در ابعاد
مختلــف و بــا تمــام تــوان در خــط مقــدم مبــارزه با
تروریســم صفآرایی داشــته اند ،معضل و مشــکل
سیاســتمداران ایــاالت متحــده و دیگــر شــرکای
منطقهای آنان را نمیتواند حل نماید و همانگونه
کــه گفته شــد تروریســم ،با هیــچ اربابــی عقد اخوت
دیرپــا نــدارد و روزی و بنــا بر هر مصلحتــی میتواند
علیــه مولــد خود قد علــم نماید .آنــان در چند دهه
گذشــته شــاهد ایــن تحــول و جابجایــی بودهانــد و
در ســالیان اخیــر ،آنهایــی کــه در یــک خطــای بــارز
اســتراتژیک برای رســیدن به اهــداف رویایی خود از
همین پدیده و روش ســود جستند ،بعد اندکی خود
تبدیــل بــه بزرگتریــن قربانیــان این پدیده شــوم و
نکبت بار شدند.
تروریســم خطرنــاک موجــود و فعــال در صحنه
امــروز جهــان چیزی نیســت جز محصول مشــترک
ارتجاع منطقه و ایاالت متحده در دهههای گذشــته
کــه امــروز اروپای امن دیــروز را ناامــن و منطقه را به
خــاک و خون کشــیده اســت .آنان کــه عزمی جدی
در مبــارزه بــا ایــن پدیــده نامیمــون قرن دارنــد باید
حرف را رها و به عمل روی آورند و عمل آنها چیزی
نیســت جز یک اراده ملــی و همهجانبه و جدا کردن
خــود از آنانی کــه هنوز تروریســتها را ابــزاری برای
پیشــبرد مطامــع شــیطانی خــود میخواهنــد .قلب
واقعیــت هــا و دروغ بســتن و آدرس غلــط دادن و
تروریســت پــروران را بــه جای مبــارزان با تروریســم
قراردادن ،تاریخ مصرف بسیار کوتاهی دارد و تاریخ
نشــان داده اســت که به رغم بیعدالتیهای بسیار،
دیر یا زود جنایات را سخت مکافات خواهد کرد.

دیگه
چه خبر

نخستوزیر رژیم صهیونیستی:
توافق هستهای ،اقتصاد ایران را احیا کرد

نخس ـ ـتوزیر رژیـ ــم صهیونیسـ ــتی گفـ ــت :توافق هسـ ــتهای
اقتصاد ایـ ــران را احیا کرد و به آن بهبود بخشـ ــید .به گزارش
ایلنا« ،بنیامین نتانیاهو» نخس ـ ـتوزیر رژیم صهیونیسـ ــتی
روز جمعـ ــه در گفتوگو بـ ــا تلویزیون «فاکسنیوز» امریکا اظهار داشـ ــت که توافق
هستهای وضعیت اقتصادی ایران را به صورت چشمگیری بهبود بخشیده است.
نتانیاهـ ــو گفت« :به موجـ ــب این توافق ،اقتصاد ایران احیا شـ ــد و بهبود یافت و در
حال حاضر( ،ایرانیها) صدها میلیـ ــارد را بازپس گرفتند و با این پولها میتوانند
سـ ــاح و تجهیزات بیشتری را خریداری کنند .آنها پس از امضای توافق به سرعت
قراردادهایتسلیحاتیباروسیهامضاکردندومیلیاردهادالرسرمایهگذاریکردند».

اخراج سحر نوروززاده از کاخ سفید

طراح سیاسـ ــت وزارت خارجه امریکا در حوزه ایران و خلیج فارس ،به
دلیل سـ ــابقه خدمت در دولت اوباما و به ظن عدم وفاداری به دولت
ترامپ ،مجبور به اسـ ــتعفا از سمت خود شـ ــد .به گزارش ایرنا« ،سحر
نـ ــوروززاده» دیپلمات ایرانی -امریکایـ ــی وزارت امور خارجه امریکا که
از وی بـ ــه عنوان یکی از طراحان توافق هسـ ــتهای ایران یاد میشـ ــود ،از
سمت خود به عنوان مسئول طراحی سیاست وزارت خارجه امریکا در
حوزه ایران و خلیج فارس استعفا کرد .دلیل استعفای وی اعمال فشار
رسـ ــانههای محافظهکار تندرو عنوان میشود که وفاداری وی به دولت
دونالد ترامپ را زیر سؤال برده بودند.

ایران؛ هدف اصلی دیپلماسی سعودی در قبال روسیه

جانشین ولیعهد عربستان سعودی گفت که هدف اصلی دیپلماسی کشورش در
قبال روسـ ــیه ،ایران اسـ ــت .در این چارچوب ریاض تالش میکند توافقهای نفتی
خود را با مسـ ــکو هماهنگ کند .به گزارش ایلنا« ،محمد بنسلمان» در گفتوگو
با «واشـ ــنگتنپست» افزود :هدف اصلی عربستان سعودی این است که روسیه را
متقاعد کند تا تمامی کارتهای خود در منطقه را برای ایران خرج نکند .بنسلمان
خاطرنشان کرد در تالش برای متقاعد کردن روسیه به این امر« ،اخیراً ما سیاست
نفتی خود را با مسـ ــکو هماهنگ کردیم و این میتواند مهمترین توافق اقتصادی
برای روسیه در عصر حاضر باشد».

تکذیب اظهارات منتسب به سردار نجات

شمخانی :ایران در پی ایجاد تنش در منطقه نیست
میکنیـ ــم؛ ایـ ــاالت متحـ ــده ،نمیتوانـ ــد
همزمان شـ ــاکی ،قاضـ ــی و مجری حکم
باشـ ــد .وی دربـ ــاره اینکه آیا نزول سـ ــطح
روابط بین واشـ ــنگتن -مسـ ــکو در جهت
منافع ایران است؟ توضیح داد :روابط ما
با روسیه مستقل از وجود یا نبود ارتباطات
میـ ــان آنها و ایـ ــاالت متحده اسـ ــت .ما با
روسـ ــیه در دریای خزر هم مرز و همسایه
هسـ ــتیم .همکاریهـ ــای ما با این کشـ ــور
تا زمان حضـ ــور و فعالیـ ــت جنبشهای
تروریستی -که از برخی کشورهای منطقه
الهام گرفتهاند -بیشـ ــتر هم خواهد شد.

editorial@iran-newspaper.com

3

دبیر شـ ــورای عالـ ــی امنیت ملـ ــی درباره
مذاکـ ــرات صلـ ــح آسـ ــتانه هم گفـ ــت :ما
در ژنـ ــو نیـ ــز دولـ ــت سـ ــوریه و مخالفان را
تشـ ــویق به مذاکره تحت نظارت سازمان
ملل میکنیـ ــم .به اعتقاد ما ،در آسـ ــتانه
مرحلهای مهـ ــم در حال انجام اسـ ــت تا
آتشبسی محکم و پایدار را تضمین کند.
شمخانی در پاسخ به این سؤال که آیا
همچنان مخالفان مسلح را که در آستانه
مذاکره میکند «تروریسـ ــت» مینامید؟
افزود :قبل و بعد از آزادی حلب موضوع
فرق میکند .آنها زمانی عقب نشسـ ــتند

که متقاعد شدند شکست خوردهاند .اگر
از جنگ دست بکشـ ــند ،اگر ارسال سالح
توسط دولتهای خارجی به آنها متوقف
شود و خواستههای خود را یک چارچوب
سیاسـ ــی مطرح کنند ،در ایـ ــن صورت ما
آنان را تروریست نمیدانیم .درباره ایاالت
متحده و کشورهای غربی نیز موضوع به
همین ترتیب است :حدود دو سال پیش،
نخستین شرط آنان در مذاکرات این بود
که بشار اسد باید از قدرت کنار بکشد .این
اشتباهی راهبردی بود و آنان نیز این شرط
را کنار گذاشتند.

جانشین سازمان اطالعات سپاه اظهارات منتسب به وی درخصوص
گفتگو با رئیس جمهوری درباره شبکه اجتماعی تلگرام را تکذیب کرد
و گفت :اصالً چنین دیدار و صحبتی با آقای روحانی انجام نشده است.
به گزارش فارس ،اخیراً در فضای مجازی اخباری منتسب به جانشین
سازمان اطالعات سپاه منتشر شد که طی آن ،سردار نجات در گفتگویی
بـ ــا رئیس جمهوری اظهـ ــار میکند «تا زمانی کـ ــه صفحات اجتماعی
مانند تلگرم وجود دارد ،نظارت ممکن نیسـ ــت و رئیس جمهوری نیز
در پاسخ به وی میگوید شبکههای اجتماعی مظهر مدرنیته هستند و
شماباتماممظاهرتکنولوژیمخالفتمیکنید!»سردارمحمدحسین
نجات در همین رابطه و در گفتگو با خبرنگار فارس ،هرگونه تبادل نظر
در این خصوص با رئیس جمهوری را رد کرده و اظهار داشت :محتوای
این خبر نیز به هیچ وجه صحیح نیسـ ــت چراکه اساسـ ــاً چنین دیدار و
گفتگوییصورتنگرفتهاست.

