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همه متخلفان ،در مقابل
قانون بايد پاسخگو باشند
اخـــــبار
به سؤاالت نمايندگان
مجلس پاسخ ميدهيم

سيدعباس عراقچي ،معاون حقوقي
و بينالمل��ل وزارت ام��ور خارج��ه
کشورمان در گفتوگو با مهر در پاسخ
به اين س��ؤال که نمايندگان مجلس
خواهان انتش��ار مت��ن توافق صورت
گرفته بين اي��ران و  5+1براي اجراي
برنامه اقدام مش��ترک بودهاند ،گفت:
توافقات��ي که درخص��وص نحوه اجرا
صورت گرفته اس��ت ،توافق ش��فاهي
است و جنبه رسمي ندارد.
وي با اش��اره به اينکه اين توافق با
عنوان  non paperبه امضا رس��يده
اس��ت ،اظهار داش��ت :اين عنوان در
اصط�لاح ديپلماتيک براي توافقهاي
ش��فاهي غيررسمي به کار ميرود که
انتش��ار به آن جنبه رسمي ميدهد،
در حال��ي که بايد غير رس��مي بماند.
عراقچ��ي گف��ت :در تواف��ق مذک��ور
جزئيات اجراي برنامه اقدام مش��ترک
مطرح شده که درباره آن اطالعرساني
شده است و در صورتي که نمايندگان
مجل��س نيز هرگونه س��ؤالي داش��ته
باش��ند با کمال ميل پاسخگوخواهيم
بود.

نگراني کاخ سفيد از توافق
نفتي ايران و روسيه

سخنگوي کاخ س��فيد ضمن ابراز
نگراني از توافق نفتي ايران و روس��يه
اع�لام کرد ک��ه وزير خارج��ه امريکا
نگراني واش��نگتن را مستقيماً به وزير
خارجه روسيه درخصوص توافق نفتي
با ايران منتقل کرده است.
به گزارش فارس به نقل از ش��بکه
الجزي��ره ،اي��ران و روس��يه در ح��ال
مذاکره درخصوص انعق��اد قراردادي
ب��ا گردش مالي 1/5ميلي��ارد دالر در
ماه هس��تند که طبق آن ايران آماده
فروش نفت به روسيه در ازاي دريافت
کاال و تجهيزات روس��ي است و دولت
روس��يه نيز ممکن است نفت ايران را
بعد از خريد با قيمت مناسب بار ديگر
به چين بفروشد.

سال نوزدهم شماره 5559
چهارشنبه  25دی 1392

الهام امينزاده معاون حقوقي رئيسجمهوري ،از برخورد مطابق قانون قوه قضائيه با
سوءاستفاده صورت گرفته در حوزه اقتصادي از شرايط كشور در زمان تحريم استقبال
توگو با ايسنا ،با بيان اينكه «دستگاه قضايي عليالقاعده با
كرد .الهام امينزاده در گف 
اين سوءاستفادهگران از شرايط تحريم برخورد قانوني الزم را خواهد داشت» ،تصريح
كرد :در بحث پرونده موس��وم به بابك زنجاني ،حقوق بيتالمال و حقوق ملت مطرح
است .اگر بيتالمال جايي به ناحق تضييع شود بايد به آن رسيدگي شود .همه متخلفان

کنگره عقب نشست

اولتیماتوم اوباما حامیان تحریم ایران را به نرمش واداشت
هش��دار اوباما به نمایندگان کنگره درباره تأثیر
مخرب هرگونه تحریم جدید علیه ایران تندروهای
امریکای��ی را ی��ک قدم ب��ه عقب ران��د .نمايندگان
كنگ��ره كه ط��رح تحريمهاي جديد را ب��راي امضا
دست به دس��ت ميچرخاندند با هش��دار و توصيه
اوباما عقب نشيني كرده و اعالم كردند كه از به رأي
گذاشتن اين طرح خودداري ميكنند.
ريچارد بلومنتال ،سناتور دموکرات امريکايي که
يکي از  59سناتور حامي طرح تحريمها بود ،گفت:
در آينده نزديک تالش��ي براي رأيگيري درباره اين
ط��رح صورت نخواهد گرف��ت .در همين حال اوباما
دموکراتهاي سنا را امروز (چهارشنبه) به کاخ سفيد
دعوت کرده است تا درباره ايران گفتوگو کنند.
رويترز گزارش داد اکنون که قدرتهاي جهاني
و تهران به پيش��رفت جدي��دي در مذاکرات برنامه
هستهاي ايران دست يافتهاند ،احتمال اينکه باراک
اوباما در نبردش با کنگره براي جلوگيري از تصويب
تحريمهاي جديد عليه ايران موفق شود ،افزايش يافته
اس��ت .اين خبرگزاري نوشت :با
وجود حمايتهاي گس��ترده از
طرحي که در سناي امريکا براي
اعمال تحريمه��اي جديد عليه
ايران وج��ود دارد ،تحليلگران،
قانونگذاران و دس��تياران کنگره
امريکا تأكي��د كردند كه با آغاز
اج��راي توافقنام��ه ژن��و در 20
ژانوي��ه ،اجراي طرح تحريمهاي بيش��تر عليه ايران
مش��كل تر از پيش خواهد ش��د .در همين حال به
موازات بازپرداخت گام به گام داراييهاي بلوکه شده
ايران توس��ط امريكا ،اتحاديه اروپ��ا هم اعالم كرده
که ممنوعيت بيمه و انتقال نفت ايران و همينطور
ممنوعيتهاي تجاري عليه محصوالت پتروشيمي
اين کش��ور ،طال و س��اير فلزات گرانبها را به مدت
شش ماه به حالت تعليق در ميآورد.
اين توافق در صورتي دوشنبه هفته آينده اجرايي
ميشود که آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،ديدهبان
هستهاي سازمان ملل تأييد کند که ايران به وظايف
خود در قبال توافق عمل کرده است .بهروز کمالوندي
سخنگوي سازمان انرژي اتمي هم گفت که بازرسان
آژانس بينالمللي انرژي اتمي براي نظارت بر اجراي
توافق ژنو 28 ،ديماه وارد ايران ميشوند.
ب��ه گفت��ه وي تيمي متش��کل از 5ت��ا  6نفر از
بازرس��ان آژانس در محلهاي تعيين شده از جمله

س��ايت غنيس��ازي نطنز ،سايت غنيس��ازي فردو
و رآکت��ور اراک مس��تقر خواهن��د ش��د .از آنجا که
استقرار آنها در اين مراکز در روز  29ديماه صورت
ميگي��رد کمالون��دي به خبرگزاريه��ا گفته که تا
پايان آن روز ايران همچنان به توليد غنيسازي 20
درص��دي ادامه ميدهد .وي همچنين با بيان اينکه
مذاک��رات ايران و آژانس بينالمللي انرژي اتمي نيز
 19بهمنماه در تهران صورت خواهد گرفت ،اظهار
داش��ت :ت��ا 19بهمنماه  6موضوع م��ورد توافق در
بيانيه تهران تمام ميشود و در روز  19بهمن آژانس
درباره اين اقدامات نظر خود را اعالم خواهد کرد .اگر
خ خواهيم
آنها سؤالهاي بيشتري داشته باشند پاس 
داد .اي��ران و  5+1پ��س از ي��ك دهه تن��ش درباره
برنامههاي صلحآميز هستهاي موفق شدند در تاريخ
 24نوامبر در ژنو به يک توافق ش��شماهه دس��ت
يابند که براساس آن ايران بخشهايي از فعاليتهاي
هستهاياش را در ازاي لغو برخي تحريمها ،کاهش
ميدهد.
انتقاد جان بولتون از اوباما
ج��ان بولتون سیاس��تمدار
کهنـ��ه کار و نومحافظـ��ه کار
راس��تگرای آمریکا گفته اس��ت
که ای��ران با توافق ژن��و ،برنامه
هسته ای خود را حفظ و رشته
تحریم ه��ای اقتص��ادی را پنبه
کرد .به گ��زارش ايرنا ،بولتون با
انتش��ار مقاله اي در پایگاه اطالع رسانی اندیشکده
مؤسس��ه امریک��ن اینترپرایز ،با انتقاد از سیاس��ت
های باراک اوباما در قبال ایران تأکید کرد ،چنانچه
واشنگتن به سرعت تغییر رویه ندهد ،روند از دست
رفتن نفوذ امریکا در منطقه حیاتی خاورمیانه تسریع
خواهد شد.
وي در مقاله خود با تأکید بر این نکته که ایران به
سه هدف عمده خود ،یعنی تبدیل دوباره به شریک
مشروع مذاکره برای امریکا و غرب ،پنبه کردن رشته
تحریم های اقتصادی و حفظ برنامه هس��ته ای اش
رس��ید ،افزود :کاخ س��فید اوباما پیش از آنکه حتی
تهران به فکر لذت بردن از دس��تاوردهایش بیفتد،
امتیازات بیشتری داد .انتقاد بولتون درحالی مطرح
می شود که باراك اوباما بارها با صدور بيانيه و انجام
سخنراني از به مخالفان و قانونگذاران تندرو امريكايي
هشدار داده بود كه طرح تصويب تحريمهاي جديد
عليه ايران را كنار بگذارند.

در مقابل قانون مطابق تخلفي كه انجام دادهاند بايد پاسخگو باشند و دستگاه قضايي
مطابق قانون با آنها رفتار ميكند .معاون حقوقي رئيسجمهوري با تأكيد بر اينكه «در
قانون پيشبينيهاي الزم در حوزه برخورد با متخلفان و سوءاستفادهگران از بيتالمال
در نظر گرفته ش��ده است» ،گفت :چنانچه در پرونده موسوم به بابك زنجاني مطابق
قانون رفتار شود ،در قوانين ما پيشبينيهاي الزم براي بازگرداندن حقوق تضييعشده
وجود دارد و تا زمان طي شدن روال قانونی ،نميتوان اظهارنظر قطعي كرد.

در سفر منطقهاي ظريف به عراق تأکید شد

حمایت ایران از مبارزه با تروریسم در منطقه
«ديپلماسي منطقهاي» ظريف به بغداد رسيد .سفر
وزير امور خارجه ايران به عراق زماني انجام ميشود كه
نبرد دولت اين كشور عليه تروريسم و مقابله با تحركات
القاعده و گروههاي تکفيري وارد سومين هفته خود شده
است .همانطور كه لبنان  -ديگر مقصد ظريف  -نيز تحت
تأثير تحركات تروريستي دچار التهاب بود و براين اساس
برخي كارشناسان سفر منطقهاي ظريف را سفري براي
مقابله با تروريس��م ارزيابي كردند .ب��ا اين حال موضوع
ديگري نيز بر اهميت س��فر منطقهاي ظريف به لبنان،
عراق،اردن و سفر احتمالي او به سوريه ميافزايد؛ آن هم
اينکه انجام اين سفرها در آستانه برگزاري مذاكرات ژنو
 2درباره بحران سوريه و دستيابي به راهحل آن است .بر
همين اساس رايزني درباره بحران سوريه در كنار ديگر
مس��ائل منطقهاي از جمله «تروريسم» جزو مهمترين
مس��ائلي است كه در ديدار ظريف با مقامات كشورهاي
ميزبان مطرح شده است؛ رايزنيهايي كه سبب ميشود
چه كشورمان در ژنو 2حضور داشته باشد يا نداشته باشد،
ديدگاهش درباره راه حل بحران سوريه تأثيرگذار باشد.
تأكيد ظريف ب�ر حمايت از
مقاومتاسالمي
محم��د جواد ظري��ف پيش از
سفر به بغداد ،مس��افر لبنان بود.
ظريف در بيروت با س��يد حس��ن
نصراهلل دبيرکل حزب اهلل ،ميشل
س��ليمان رئيسجمه��وري ،تمام
سالم نخس��توزير مأمور تشکيل
کابين��ه ،عدن��ان منصور وزي��ر خارجه لبن��ان و برخي
ش��خصيتهاي سياسي اين کش��ور ديدار و گفت وگو
کرد .ديدارهايي كه تحت تأثير مس��ائل امنيتي بود كه
نفوذ عناصر تروريستي فعال در سوريه براي لبنان ايجاد
كردهاند .چنانكه چندين انفجار تروريستي در بيروت ،از
جمله حمله به سفارت ايران تحت تأثير نفوذ اين عناصر
تروريستي لبنان را دچار التهاب كرد .ظريف در ديدار با
سيد حسن نصراهلل دبير كل حزب اهلل لبنان به بررسي
اوضاع لبن��ان و منطقه در ابعاد مختل��ف آن پرداخت.
ديدار وزير امورخارجه كشورمان با رمضان عبداهلل شلح
دبيرکل جنبش فلسطيني جهاد اسالمي نيز حول محور
سياستهاي ايران در قبال مسأله فلسطين بود و تأکید
ایران بر حمايت از مقاومت اسالمي در لبنان و فلسطين
به عنوان اصل اساسي براي دولت و ملت ايران بود .محمد
جواد ظريف همچنين در ديدار با تمام سالم نخستوزير
مأموربهتشکيلکابينهلبنانباتأكيدبرخطررشدتفکرات
افراطي و خشونتگرايي براي همه كشورهاي منطقه از

آمادگي تهران براي تشكيل دولت لبنان و پشتيباني همه
جانبه كش��ورمان از وحدت ملي لبنان سخن گفت .در
ديدار وزيران خارجه اي��ران و لبنان هم ظريف با توجه
به برنامه آتي گروه اعزامي وزارت دادگستري جمهوري
اسالمي ايران براي سفر به لبنان به منظور پيگيري اقدام
تروريستي انفجار در مقابل سفارت کشورمان در بيروت،
خواهان همکاري دولت لبنان با تيم اعزامي شد .پس از
اين ديدار و در کنفرانس خبري مش��ترک وزيران امور
خارجه ايران و لبنان ،ظريف با تأكيد به اينکه تهران هيچ
پيش شرطي را براي شرکت در اجالس ژنو  2نميپذيرد،
گفت :کساني که مانع شرکت ايران در اين اجالس شوند
از کار خود پشيمان ميشوند.
ديدارظريفبامقاماتعراق
ظري��ف ،صبح ديروز از بيروت به مقصد بغداد پرواز
کرد تا رايزنيهايش را درخصوص مهمترين مس��ائل
منطقه که در رأس آن نبرد با تروريس��م بود ،در بغداد
پيگيري كند .وزير امور خارجه در نخستين برنامه سفر
خود به عراق با اسامه نجيفي رئيس پارلمان عراق ديدار
و پيام دعوت علي الريجاني رئيس
مجلس شوراي اس�لامي ايران را
ب��راي ش��رکت وي در کنفرانس
بين المجالس کشورهاي اسالمي
در تهران به او ابالغ كرد .وزير امور
خارجه ظهر ديروز با نوري المالكي
نخستوزير عراق ديدار و گفتوگو
کرد .ظریف پس از ديدار با هوشيار
زيباري وزيرامورخارجه عراق در نشست مشترك خبري
از سفر هوش��يار زيباري به ايران ظرف دو يا سه هفته
آينده خبر داد و گفت :اميدواريم که کنفرانس ژنو 2با
مشارکت بسيار سازنده برادران عراقي و ساير دولتهاي
منطقه بتواند کمک کند که گروههاي مختلف سوري
در مسير گفتوگو و رسيدن به تفاهم قرار گيرند .وي
افراط ،فرقهگرايي و تروريسم را خطر جدی براي منطقه
دانس��ت و ابراز امیدواری ک��رد ،در اجالس آتي در ژنو
اقدامات مناسبي براي مبارزه با تروريسم به عنوان يک
پديده بس��يار خطرناک و پايان دادن به درگيريها در
منطقه صورت گيرد .همچنين هوشيار زيباري وزير امور
خارجه عراق نيز در جمع خبرنگاران با اشاره به اجالس
ژنو  2گفت :مشارکت همه کشورها از جمله مشارکت
اي��ران در اج�لاس ژنو  2ميتواند کمک��ي براي مردم
سوريه باشد .وزیر خارجه کشورمان در ادامه سفر خود
غروب دیروز وارد اردن ش��د و با پادشاه و سایر مقامات
این کشور دیدار و گفتوگو کرد.

ســـیاســی
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دیگه چــــه خبر
کوتاهترين راه ارتباط مردم با رئيسجمهوري

خبر اول اين كه سامانه تلفني  111به منظور طرح مسائل و مطالبات مردم از
دولت و ارتباط با رئيسجمهوري راهاندازي شده و مردم ميتوانند خواستههاي خود
را در اين سامانه ثبت کنند .به گزارش ايرنا ،با فعال شدن اين سامانه تلفني مردم
ميتوانند در سفرهاي داخلي رئيسجمهوري خواستههاي خود را ثبت کرده و از
همان طريق آن را پيگيري کنند .براساس اين گزارش ،اين سامانه به منظور حفظ
شأن و کرامت مردم راهاندازي شده و آنان در جريان سفرهاي رئيسجمهوري و
ديدارهاي مردمي ميتوانند به جاي دادن نامه به رئيسجمهوري ،خواسته خود
را در اين سامانه ثبت کرده و پس از آن از طريق کارشناسان آن را پيگيري کنند.

بازداشت يک امريکايي به جرم قاچاق اطالعات به ايران

خبر ديگر اين كه دادستان منطقه ايالت کانتيکت امريکا يک نفر را به اتهام
قاچاق اطالعات مربوط به جنگندههاي  F-35به ايران محکوم کرد .به گزارش
فارس به نقل از راش��ا تودي ،مظفر خزاعي که از سال  1991شهروند امريکايي
محسوب ميشود 9 ،ژانويه در فرودگاه نيوجرسي در حين سفر به تهران بازداشت
شد و دادستاني امريکا ادعا کرد که او در ماه نوامبر قصد داشته يک محموله را
با کش��تي به ايران ارسال کند که در آن کتابچهها ،برگههاي مخصوص و ديگر
ال به جرم قاچاق
لوازم مربوط به اطالعات جنگنده  F-35وجود داشته .البته او قب ً
کاالهاي تقلبي در بين ايالتهاي امريکا نيز محکوم شده بود.

اعتراض به «هيکل» به دليل حمايت از ايران

ش�نيديم كه محمد حسنين هيکل روزنامه نگار مصري چند روز پيش
درگفتوگو با س��ي بياس درباره مالکيت ايران بر جزاير س��هگانه اظهارنظر
ک��رده بود که به مذاق روزنامههاي بحريني و اماراتي خوش نيامده و هجمه
تبليغاتياي را عليه او به راه انداختهاند .پايگاه خبري صوت المنامه ،نوشته که
«هيکل» به «مرحله خرفتي» رسيده .خالد بن احمد آل خليفه وزير خارجه
بحرين هم گفته بود :اگر هيکل مدرکي براي ادعاهاي خود دارد رو کند و اگر
مدرکي ندارد سکوت کند.

بازداشت يک فلسطيني در رابطه با عمليات تروريستي
مقابل سفارت ايران

با خبر ش�ديم كه دادستاني نظامي لبنان يک تبعه فلسطيني را که به
اتهام دست داشتن در انفجارهاي تروريستي مقابل سفارت جمهوري اسالمي
ايران در بيروت بازداشت شده است ،تحويل گرفت .به گزارش ايرنا به نقل از
منابع خبري لبناني« ،ع .م» يک تبعه فلسطيني است که به دست داشتن در
انفجارهاي تروريستي مقابل سفارت ايران در بيروت متهم است.

سالح براي مداح جايز نيست

خبر رسيده كه اگرچه شاکي محمود کريمي مداحي که تيراندازي وي خبرساز
شد ،از شکايتش انصراف داد اما حواشي اين حادثه همچنان ادامه دارد .در جديدترين
خبر ،نايب رئيس خانه مداحان حمل سالح براي مداحان را جايز ندانست .به گزارش
ايلنا« ،حسن آهي» ضمن رد بيانيه تازه خانه مداحان گفت :ما نميدانيم آقاي کريمي
به جز شغل مداحي چه کاره است؟ شايد ايشان کارمند جايي هستند که بايد اسلحه
داشته باشند .اينکه مداح بايد سالح حمل کند چيز بيربطي است و جايز نيست اما
شايد او شغل ديگري دارد که به واسطه آن شغل اجازه حمل سالح داشته.

احتمال ديدار ظريف و اشتون در حاشيه اجالس مونيخ

دست آخر اين كه دعوت وزير امورخارجه از کاترين اشتون گويا با موافقت
ضمني او همراه شده .اين در حالي است که قبل از حضور اشتون در تهران ،اين
دو نفر ممکن است در حاشيه اجالس مونيخ يا اجالس داووس که يکي  5فوريه
و ديگري  22ژانويه برگزار ميش��ود با يکديگر ديدار کنند .چرا که هر دو آنها از
مهمانان اين اجالسها هستند.

