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ابرازخوشبيني سوالنا
براي دستيابي به توافق
جامع هستهاي

ايران از تنشها
خواهد كاست

اعالم آمادگي لبنان براي
توسعه همکاريها با ايران

«حس��ين الحاج حس��ن» وزير
صنعت لبن��ان با تأكيد ب��ر آمادگي
بيروت ب��راي توس��عه همکاريها با
تهران ،گفت که بهبود روابط دو کشور
و امضاي توافق هستهاي بين جمهوري
اس�لامي و گروه  5+1به نفع منطقه
است و بر اوضاع لبنان هم تأثيرمثبت
دارد .حس��ين الحاج حسن در گفت
وگو با ايرنا همچنين براهميت تقويت
و گس��ترش رواب��ط بي��ن جمهوري
اس�لامي ايران و جمهوري لبنان در
سطح رس��مي تأكيد کرد و خواستار
اجرايي شدن توافقنامههاي همکاری
امضا شده بين دو کشور شد.

ديپلمات ربوده شده ايران
در يمن زنده است

معاون پارلماني و امور کنس��ولي
وزارت ام��ور خارج��ه از احتم��ال
س��فر هيأتي به رياس��ت حس��ين
اميرعبداللهي��ان مع��اون وزير امور
خارجه به يمن براي رس��يدگي به
مس��أله ربوده شدن دیپلمات ایرانی
در این کشور خبر داد و ادغان داشت:
براساس آخرين اخبار ما «نوراحمد
نيکبخ��ت» س��الم اس��ت .حس��ن
قش��قاوی به ایلنا گف��ت :مقامهاي
يمني از شناس��ايي افراد يا جرياني
که اين عم��ل را انجام دادهاند ،خبر
دادند ،اما مکان و جزئيات اين مسأله
در حال شناسايي است« .نوراحمد
نيکبخت» ،يکي از کارمندان بخش
اداري سفارت ايران در يمن ،تيرماه
س��الجاري در حال عبور از منطقه
ديپلماتيک در جنوب صنعا بود که
توسط افرادي مسلح ربوده شده و به
محل نامعلومی منتقل شد.

خاوير س��والنا مسئول پيش��ين سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا در نشستي در
انديشکده بروکينگز در مورد دورنماي دستيابي به توافق جامع هستهاي با ايران ابراز
خوش��بيني کرد .به گزارش ايسنا سوالنا گفت :آنچه به دست آمده است بيشتر از
انتظار من بود و فراز و نشيبهاي کمتري وجود داشت .ما بايد بسيار محکم و پابرجا
باشيم و به فعاليت ادامه دهيم .چالشي بزرگ پيش روي ما قرار دارد ولي دستيابي
به راه حل ،ممکن است .ما براي دستيابي به راه حل براي هر مشکل مهمي در مورد

گسترش هستهاي بايد از تخيل و خالقيت خود استفاده کنيم .اگر اين موضوع حل
شود ،مسائل بسيار زياد ديگري در منطقه حل ميشود .وي با بيان اينکه «دورههاي
مهمتري پيش روي ما قرار دارد» افزود :ما با مذاکرهاي روبهرو هستيم که هدف هر دو
طرف در آن دستيابي به توافق است .مسئول پيشين سياست خارجي اتحاديه اروپا
گفت :رويکردي منسجم و ساختار مذاکرات عاملي مهم بوده است .وي تأكيد کرد:
روندي منطقي ،نظاممند ،با طرحها و نگاه به جلو وجود دارد.

اولین تفاهم پنج کشور ساحلی خزر

اخـــــبار

محمدجواد ظريف ،وزير امور خارجه
ايران در مقالهاي با عنوان «آن چه که
ايران واقعاً ميخواهد :سياست خارجي
اي��ران در دوره روحان��ي» در نش��ريه
روابط خارجي امريكا (FOREIGN
 )AFFAIRSب��ه ترس��يم اص��ول
سياست خارجي جديد ايران پرداخت.
او با بيان اينكه ايران مصمم است تا با
جديت به گزينه شهروندان خود احترام
گذارد و غربيها ،بهوي��ژه امريكاييان،
ني��از دارند تا فهم خود را اصالح کنند
و از اي��ن فرصت تاريخي – که ممکن
است دوباره فراهم نشود – بهرهبرداري
کنند ،نوش��ت :مذاکرات جاري بر سر
موضوع هس��تهاي با موانع غلبهناپذير
روبهرو نيست .الزامات الزم براي توفيق
صرفاً منوط به اراده سياس��ي و حسن
ني��ت مذاکرهکنندگان براي رس��يدن
به توافق و نيل به هدف تعيين ش��ده
در «طرح عمل مش��ترک» مصوب در
ژنو در نوامبر سال گذشته است .ايران
همچنين تالش خواهد کرد تا تهديدات
خارج��ي را از طري��ق ح��ل و فص��ل
موضوع��ات معوقه با بقي��ه دنيا ،بويژه
با همس��ايگان بالفصلش ،مرتفع کند.
اعتمادسازي و همکاري مبناي اصلي
سياس��ت منطقهاي ايران را تش��کيل
خواهد داد .مضافاً ،ايران روابط خود با
اياالت متحده را از طريق محدود کردن
اختالف نظرهاي موجود و جلوگيري از
بروز تن��ش بيشتر حکيمانه مديريت
خواهد کرد و بدين ترتيب به تدريج از
تنشها خواهد کاست .ايران همچنين
با کشورهاي اروپايي و ديگر کشورهاي
غربي با هدف احياي روابط پيش��ين و
گس��ترش بيشتر رواب��ط وارد تعامل
خواهد ش��د .اين فرآيند عاديس��ازي
بايد براصول احت��رام و منافع متقابل
مبتني باشد و بايد به موضوعات واجد
عالقه مش��روع دو طرف بپردازد .ايران
همچنين مناسبات دوس��تانه خود با
ديگر قدرتهاي عمده همچون چين،
هند و روس��يه را تحکيم بخش��يده و
گسترش خواهد داد .ايران که تا سال
ش غيرمتعهدها را
 2015رياست جنب 
برعهده دارد دس��ت خود را به س��وي
قدرته��اي نوظهور در دنياي در حال
توسعه دراز کرده و تالش خواهد کرد
تا به گونهاي مس��ئوالنه ظرفيتهاي
بالقوه عظيم آنها براي کمک به صلح
و رفاه جهاني را بسيج کند .مردم ايران
از طريق حضور عظيم خود در انتخابات
رياس��ت جمهوري س��ال گذش��ته و
رأي قاطع به تعامل س��ازنده ،فرصتي
اس��تثنايي براي دولت جديد در ايران
و براي دنيا فراهم کردهاند ،تا مسيري
متف��اوت و بس��يار اميدوارکنندهتر در
روابط دوجانبه و چندجانبه ما ترسيم
کنند .جمهوري اسالمي ايران مصمم
اس��ت با جديت به گزينه ش��هروندان
خود احترام گذارد ،که بيشک تأثيري
بزرگ بر امور جهان خواهد داشت.
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ظريف :رژیم حقوقی فعلی دریای خزر تا پیش از تدوین متن جدید ،اجرا می شود
نشست كشورهاي حاشيه درياي خزر با حضور
وزيران خارجه كشورهاي حاشيه بزرگترين درياچه
جهان در مس��كو برگزار شد .اجالسي كه مقدمهاي
ب��راي گردهمايي پاييز آينده رؤس��اي جمهوري 5
كشور ساحلي درياي خزر بود و مباحث كارشناسي
مطرح ش��ده در آن ميتوانست مبناي خوبي براي
دستيابي اين كشورها به توافق بر سر رژيم حقوقي
جديد درياي خزر باشد.
وزرايخارجهايران،روسيه،قزاقستان،ترکمنستان
و جمهوري آذربايجان قرار بود در نشس��ت ديروز،
پيشنويس بيانيه چهارمين نشست سران کشورهاي
ساحلي درياي خزر را که شهريورماه در آستاراخان
روسيه برگزار می شود ،بررسي کنند.
محمد ج��واد ظريف ،وزير امور خارجه ايران نيز
با حضور در اين نشست بر صلح و دوستي ،توسعه و
شکوفايي پايدار ،همکاري متقابل و حسن همجواري
به عنوان نقاط عطف اراده سياسي رهبران كشورهاي
س��احل درياي خزر تأكيد و اعالم كرد« :کشورهاي
ساحلي تأكيد دارند که تا زمان تعيين رژيم حقوقي
جدي��د ،رژيمهاي توافق ش��ده فعل��ي برگرفته از
موافقتنامهه��اي  1921و  ،1940در مواردي مانند
آزادي دريان��وردي تجاري ،ماهيگي��ري ،منع تردد
کشتيها و شناورها با پرچم کشورهاي غير ساحلي و
ايجاد کمربند انحصاري شيالتي همانگونه که تاکنون
اعمال شدهاند ،در آينده نيز اعمال خواهند شد».
ظريف با تأكيد بر اينك��ه «ايران به عنوان يک
طرف ذينف��ع اعتقاد دارد ک��ه مذاکرات ثمربخش
براي تدوين نظام حقوقي جامع و پايدار ،مبتني بر
اص��ول و موازين حقوق بينالملل و منصفانه بودن
نتايج تحديد حدود ،اتفاق آراي پنج جانبه و انحصار
حاکميت حقوق حاکمه و صالحيت در اين دريا ،بايد
هرچه سريعتر به نتيجه برسد» ،گفت« :متأسفانه
برخي بازيگران فرامنطقهاي ،درياي خزر را مترادف
با منابع انرژي نفت و گاز تعريف ميکنند و از زواياي
ديگر مانند «محيط زيست بسيار شکننده»« ،منابع
زنده» و «صلح و ثبات پايدار» غافل هستند».
وزير امور خارجه كش��ورمان ب��ا يادآوري اينكه
ايران به دنبال تأمين منافع بلند مدت و همه جانبه
در حل مسائل خزر است ،گفت« :تبديل درياي خزر
به درياي صلح ،دوستي و ثبات ،پرهيز از رقابتهاي
تس��ليحاتي ،خودداري از کاربرد نيروهاي مس��لح،
حضورنداشتننيروهايمسلحکشورهايغيرساحلي
از پيش فرضهاي اساسي براي تضمين صلح و ثبات
پايدار در منطقه محسوب ميشود».
ظريف که می گفت تفاهم خوبی با پنج کش��ور

نظام حقوقي درياي خزر

وضعيت حقوقي درياي خزر در معاه�دات ( ۱۹۲۱ )۱۳۰۰( ،۱۸۲۸ )۱۲۰۷و (۱۹۴۰ )۱۳۱۹
ميان ايران و شوروي س�ابق مشخص ش�ده بود .بدين گونه که ايران براساس قرارداد
ترکمانچاي  ۱۸۲۸از داش�تن نيروي دريايي در درياي خزر محروم ش�ده ب�ود ،اما در
عهدنامه مودت و دوس�تي  ۱۹۲۱به تساوي ،به ايران و ش�وروي حق کشتيراني جنگي
و غير آن داده شده و در قرارداد بازرگاني و دريانوردي  ۱۹۴۰جزئيات رژيم دريانوردي
مشخص شد .اين معاهدات ،هيچ اش�ارهاي به چگونگي اس�تفاده از منابع بستر دريا
را مطرح نميکنند .در س�ال  ۱۳۸۰و  ۱۳۸۱روسيه با قزاقستان و س�پس با آذربايجان
پروتکل دو جانبهاي را امضا کرد که با وصل کردن دو س�ر نقاط ساحلي اين دو کشور،
ال ح�دود  ۲۷درصد دريا س�هم قزاقس�تان و حدود  ۱۹درصد دريا س�هم روس�يه
عم ً
ميگردد .س�همي حدود  ۱۸درصد هم با همين فرمول ب�راي آذربايجان در نظر گرفته
شده و در واقع  ۶۴درصد بس�تر دريا را اين سه کشور ميان خود تقس�يم کردهاند .اما
ايران و ترکمنس�تان اين نوع تقس�يم بندي دوجانبه را به رسميت نش�ناخته و نظام
تقسيم دريا را غير قابل قبول ميدانند.

حاشیه خزر صورت گرفته است ،در ادامه با اشاره به
معاهداتي كه در زمينه حفاظت از محيط زيست و
همکاريهاي امنيتي در درياي خزر به امضا رسيده
اس��ت ،افزود« :ايران با در نظر داشتن توافق و اتفاق
آراي کليه کشورهاي ساحلي درياي خزر ،آمادگي
خود را براي نهايي کردن اين اسناد به منظور امضا
در اجالس سران اعالم ميکند».
وي همچنين با ابراز اميدواري نسبت به اينكه
همكاري كشورهاي حاشيه خزر با مديريت يکپارچه
و برنامهريزي بلند مدت همراه و به تأسيس نهادهاي
دايم��ي منطقهاي مانن��د س��ازمان همکاريهاي
اقتصادي منجر شود ،ادامه داد :تالش ما اين خواهد
ب��ود که خزر را همانگونه که به ما به ارث رس��يده
است ،زالل ،شفاف ،پاک و ايمن به آيندگان بسپاريم

و چنان نظام حقوقي جامع ،کامل و مترقي تدوين
کنيم که نه تنها پاس��خگوي نيازهاي کنوني باشد،
بلکه تحسين نسلهاي آينده را به دقت و جامعيت
مذاکرهکنندگانبرانگيزد.
ظري��ف در حاش��يه اي��ن نشس��ت ديدارهاي
دوجانبهاي با وزراي خارجه ديگر كشورهاي حاضر
در اين نشست برگزار كرد .در اين نشستها آخرين
موضوعات مربوط به کنوانسيون رژيم حقوقي درياي
خزر ،روابط دو جانب��ه و همکاريهاي منطقهاي و
بينالمللي مورد بحث و بررسي قرار گرفتند.
رايزنيظريفوالوروف
وزراي خارجه ايران و روسيه روز گذشته پيش از
آغاز به كار اجالس كشورهاي حاشيه درياچه خزر با
يكديگر ديدار و درباره موضوعات مختلف دو جانبه،

منطقهاي و بينالمللي گفتوگ��و كردند .تأكيد بر
ضرورت تداوم رايزني در طيف وسيعي از موضوعات
منطقهاي و بينالمللي از جمله امنيت منطقهاي و
تروريس��م موضوعاتي بود كه محور گفتوگوهاي
اين ديدار قرار داشت .ظريف و الوروف در مذاكرات
خود ع�لاوه بر گفتوگو درباره موضوعات دو جانب ه
همچون موضوع تدوي��ن رژيم حقوقي درياي خزر
و افزاي��ش ارتب��اط و همکاري مجالس دو کش��ور،
درباره تحوالت منطقهاي از جمله اوضاع س��وريه و
تحوالت افغانستان تبادل نظر کردند .ظريف پيش
از اين ديدار با اش��اره به وجود رايزنيهاي مس��تمر
اي��ران و روس��يه اعالم ك��رده بود كه ت�لاش براي
برقراري صلح و مبارزه با تروريس��م به عنوان برخي
از مهمترين اولويتهاي ايران و روسيه در ارتباط با
بحران سوريه اس��ت .وزراي خارجه ايران و روسيه
همچنين در ديدار دوجانبه خود پيگيري چگونگي
اجرا و پيشرفت توافقات صورت گرفته در مذاکرات
سال گذش��ته رؤس��اي جمهوري در بيشکک (در
حاشيه اجالس سازمان همکاري شانگهاي) ،ديدار
آتي حس��ن روحاني و والديمير پوتين و همچنین
مذاکرات رؤس��اي جمهوري دو کش��ور در اجالس
سيکا در شانگهاي چين را گام مؤثر ديگري در حوزه
همکاريهاي تهران و مسکو ارزيابي کردند.
تأكيد الوروف بر گس�ترش روابط كشورهاي
ساحلخزر
وزي��ر خارجه روس��يه همچنين پ��س از ديدار
ب��ا ظريف و در نشس��ت ب��ا وزراي خارج��ه ايران،
تركمنس��تان،قزاقس��تان و آذربايجان بر گسترش
روابط تجاري و فرهنگي اين كش��ورها تأكيد كرد و
با اشاره به دقت دائمي سران كشورهاي حوزه خزر
به اين پهنه آبي و رفاه س��اکنان منطقه و دوس��تي
في مابين آنان ،افزود :گفتوگوهاي سياس��ي ميان
کشورهاي ساحلي خزر با سرعت توسعه مييابد و
روابط اين کشورها درعرصههاي تجارت و فرهنگ
در حال گسترش است .تأكيد الوروف بر گسترش
روابط تجاري كشورهاي ساحل خزر در حالي مطرح
ميشد كه توافقنامه نفتي اخير ميان ايران و روسيه
با واكنشه��اي متعددي از س��وي مقامات امريكا
مواجه شد .وزراي خارجه ايران ،روسيه ،قزاقستان،
ترکمنستان و جمهوري آذربايجان در نشست ديروز
پيشنويس بيانيه چهارمين نشست سران کشورهاي
س��احلي درياي خزر را بررس��ي كردند .نشس��ت
مقدماتي و کارشناسي  5کشور ساحلي روز دوشنبه
در محل س��اختمان مرکز تجارت جهاني در مسکو
برگزار شده بود.

مسقط؛ میانجی مؤثر در مناقشات منطقه
مریم ساالری

نام پادش��اهي عم��ان در قامت يك
ميانجيگر صلح در حالي مطرح اس��ت
ك��ه آش��كار ش��دن ابعاد بيش��تري از
نقش پنهان اين كشور در حل و فصل
موضوع��ات مه��م و بحران��ي ،آن را در
كانون توجه محافل سياس��ي و خبري
قرار داده است.
تأثير اين كش��ور كم حاشيه عربي
از زمان��ي اهميت دوچن��دان يافت كه
سلطان قابوس ،پادشاه اين كشور تالش
ك��رد با دوري گزيدن از سياس��تهاي
يكجانبه گرايانه كشورهاي عربي منطقه
از جمله شوراي همكاري خليج فارس
 كه خود ،عضوي از آن بود  -سياستيمس��تقل و مبتني بر صلح و آرامش در
منطقه در پيش گيرد.
رويك��ردي كه ايفاي نقش محرمانه
و ميانجيگران��ه در منازع��ات پيچيده
كش��ورها س��هم مهمي در آن داشت
تا گره س��خت پروندههاي به بنبست
رس��يده به دست آن باز ش��ود .اين در
حالي اس��ت كه اين پادشاهي كوچك،
هميش��ه روابط خوب و دوس��تانهاي با
ايران داش��ته و همواره تالش كرده كه
از يك س��و پل ارتباطي باشد كه ايران
را ب��ه كش��ورهاي شيخ نش��ين خليج
فارس وصل و از سوي ديگر چالشهاي
دامنهدار ايران و غرب را كمتر ميكند.
مهمترين وجه رابط��ه ديپلماتيک
اي��ران و عم��ان در س��ه ده��ه اخير را
ميت��وان در نقش��ي خالص��ه کرد که
مس��قط در اين دوره به عهده داش��ته
اس��ت ،يعني ميانجيگري ميان تهران
و کش��ورهايي که با آن بر س��ر مسائل
مهمي اختالف داشتهاند.
ايفاي اين نقش ش��ايد نخس��تين
بار در دوراني پررنگ ش��د كه ايران در
جنگ تحميلي با عراق به س��ر ميبرد
و مسقط با دعوت از نمايندگان تهران
و بغ��داد تالش کرد ت��ا طرفين درگير
به شکلي محرمانه راهي براي رسيدن
ب��ه توافق آتش بس بيابن��د .گرچه آن
مذاکرات به توافقي ميان ايران و عراق
نينجاميد اما دو طرف را براي پذيرش
آتش بس در يک س��ال بعد آماده کرد.
پادش��اهي عم��ان در س��الهاي پس از
جنگ هشت ساله به ايفاي نقش پنهان
خود ادامه داد كه تالش براي كم كردن

فاصله ميان تهران و رياض و نزديك تر
كردن ايران و انگليس هم به واسطه اين
تالش ها اتفاق افت��اد .همچنين نقش
مهم عمان در ماج��راي رهايي ملوانان
بريتانياي��ي از ايران در س��ال  ۲۰۰۷و
آزادي س��ه جوان امريكاي��ي متهم به
جاسوسي از زندان اوين در دو تابستان
متوالي (س��الهاي  ۱۳۸۹و )۱۳۹۰را
ني��ز بايد به اين موارد افزود .براس��اس
همي��ن پيش��ينه ب��ود كه پ��س از باز
شدن پرونده هستهاي ايران در محافل
سياس��ي غرب ،عمان ،سكان مذاكرات
پنهان مقامات تهران -واش��نگتن را به
درخواست مقامات امريكايي در دست
گرفت تا در كنار مذاكرات  7كشور در
قالب گفت وگوهاي هستهاي ،باب گفت
وگو ميان مقامات تهران -واشنگتن هم
باز شود .سلطان قابوس در رايزنيهاي
خ��ود با مقامات تهران و واش��نگتن ،از
مدتها پي��ش به آنه��ا توصيه کرده
بود يک کانال مس��تقيم براي برقراري
مذاکره ،ايجاد کنند .به اين ترتيب بود
كه مذاكرات مقام��ات ايران و امريكا با
اوجگيري تنشها در پرونده هس��تهاي
ايران به جريان افتاد.
برپايه گزارشهاي رسانههاي غربي و
امريكايي ،نمايندگاني از امريكا از جمله
ويليام برنز معاون وزير خارجه امريكا و
جک سوليوان مشاور امنيت ملي معاون
رئيسجمهوري امريكا به نمايندگي از
كاخ سفيد ،با مقامات ايراني به گفتوگو
نشستند.
اين مذاكرات كه در س��ال گذشته
چندين بار انجام شد ،نقش پشتيباني
از مذاک��رات ايران و گ��روه  5+1را ايفا
ك��رد .موفقيت اي��ران و  5+1در زمينه

س�فير س�ابق اي�ران
درعم�ان :عم�ان معتقد
اس�ت امنيت و پيگي�ري منافع
ملي كش�ورهاي منطقه در گرو
هم�كاري دس�ته جمع�ي ب�ا
يكديگر است از اين رو تالش
ميكند تا با ورود به موضوعات
الينحل ميان كشورهاي منطقه
از جمل�ه اي�ران با كش�ورهاي
طرف اختالف ،فضاي همكاري
و ثبات ايجاد كند

مذاكرات ژنو باعث شد تا رسانههايهاي
غربي به نقل از يک مقام ارشد امريكايي
اعالم كنند كه توافق ژنو ثمره مذاکرات
محرمان��هاي ب��ود که چند م��اه پيش
درعمان ميان ايران و امريكا آغاز ش��ده
بود.
ميانجيگريادامهدارد؟
در حالي كه نقش محرمانه مسقط
مس��ير گفت وگوهاي هس��تهاي را با
واس��طهگري ميان تهران -واش��نگتن
هم��وار كرد ،رس��انههاي عربي از ادامه
تالشهاي اين پادش��اهي براي حل و
فصل اختالفات ديگري خبر ميدهند
كه يك س��وي آن ،ايران و سوي ديگر
عربستان س��عودي قرار دارد .تا جايي
كه برخ��ي مناب��ع ديپلماتيك منطقه
س��فر چندي پيش يوس��ف بن علوي،
وزير خارجه عمان به رياض را به منظور
ميانجيگري براي تقويت روابط بين ايران
و عربستان سعودي ارزيابي كردند .ايران
و عربستان سالهاست كه در زمينههاي
مختل��ف و رقابته��اي منطق��هاي و
ژئوپلتيک با يكديگر اختالف نظر دارند

و ريشه اين اختالفات به اندازهاي عمیق
ش��ده كه علي رغم ابراز تمايل مقامات
دو كش��ور براي گفتوگو ب��ا يكديگر،
سردي روابط همچنان ادامه دارد.
اما نام س��لطان  ۷۲س��اله عمان در
حل و فصل بحرانه��اي منطقهاي در
حالي مطرح است كه اين كشور ،روابط
بس��يار نزديکي با غرب بويژه امريكا و
انگليس دارد .ش��ايد ب��ر مبناي همين
نقش مبتكر و موازنهگر ميان منطقه و
غرب است كه «جان برد» ،وزير خارجه
كانادا هم در سفري كه به مسقط داشته
در ديدار با پادشاهي اين كشور خواستار
تقويت رابطه کشورش با «مسقط» شده
و تلويحاً از اين کش��ور خواس��ته نقش
ميانجيگ��ري خود براي بهب��ود روابط
بي��ن اوتاوا و تهران را ايف��ا کند .روابط
ديپلماتيک ايران و کانادا در س��پتامبر
 ۲۰۱۲قطع شد و ديپلماتهاي ايراني
از اوتاوا برگشتند
اهدافمسقط
نكته مهم در بازيگري پنهان عمان
در حل اختالفات كش��ورها آن اس��ت
كه اين كش��ور همواره ب��راي مديريت
مناقش��اتي ورود كرده ك��ه كانالهاي
ارتباطي رسمي و غير رسمي دو كشور
قطع ش��ده و اختالفات ش��كل گرفته،
چشمانداز روشني از گشايش را ترسيم
نميكند .حال آنكه اين تالش��ها فارغ
از هياهو و در فضايي محرمانه و خارج
از دید محافل رس��انهاي صورت گرفته
است تا اين سؤال در اذهان شكل بگيرد
كه عمان اساس��اً چه هدف��ي را از اين
نقش پنهان جستوجو ميكند؟
يوسف بن علوي وزير خارجه عمان
در گف��ت وگويي ك��ه اخيراً با رس��انه
عربي الحيات داشته در پاسخ به سؤالي
مبني ب��ر هدف عم��ان از ايفاي نقش
ميانجيگرانه در مناقش��ات مهم گفته:
«ما ه��م مانند ديگر کش��ورهاي برادر
در ش��وراي همکاريهاي خليج فارس
ت�لاش فراواني ميکنيم ت��ا آرامش در
منطقه حاکم باش��د ،چرا که تا زماني
که در منطقه ثبات باش��د ما ميتوانيم
به کمکهاي خود به کشورهاي ديگر
ادام��ه دهيم ،از اي��ن رو اگر آرامش در
منطقه نباش��د ،خواه به داليلي که به
ما مربوط ميش��ود ،يا به داليلي که به
همسايگانمان مرتبط است ،اين امر مانع
از رشد و پيشرفت ما ميشود ،از اين رو

ما به دنبال منطقهاي آرام هستيم» وي
در ادامه تصريح كرد« :به منظور محقق
ساختن اين اصل ،ما سياستهاي خود
را با ديگر کش��ورها برقرار ميکنيم ،ما
اکنون ب��ه خوبي ميدانيم ک��ه روابط
بسياري از کشورهاي عرب منطقه خليج
فارس با امريكا و ايران خوب نيست ،از
اي��ن رو بايد همه بپذيري��م اين امر به
نفع کسي نيس��ت و اين فاصلهها بايد
کم شوند ».اين مقام عالي رتبه عماني
در ادام��ه گفت :ما در عمان براس��اس
معيارهاي خاص خود سياست خود را
پيريزي ميکني��م ،اين روابط حتي با
وج��ود اختالفاتمان ادامه مييابد ،ما از
اصل گفت وگو تبعيت ميکنيم.
مرتضي رحيمي ،سفير سابق ايران
در عم��ان با اش��اره به اظه��ارات وزير
خارجه اين كش��ور ميگويد كه يوسف
ب��ن علوي در گفت وگ��وي اخيرش با
الحيات ب��ر نقش ميانجيگ��ري عمان
در منطقه تأكيد ويژهاي داش��ته است
و ت�لاش كرده تا توجه��ات همگاني را
به تالش اين كش��ور در برقراري صلح
و ثبات منطق��هاي جلب كند .رحيمي
درخص��وص اهدافي كه عم��ان از اين
نقش دنب��ال ميكند به اي��ران گفت:
نگاه عم��ان در ح��وزه منطقه ،مبتني
ب��ر نگاه همكاري اس��ت .حتي در دهه
 1370شاهد آن بوديم كه اجالسهاي
 8كش��ور س��احلي خليج فارس براي
تأمين امنيت منطق��ه در عمان برقرار
شده است .اين نگاه پس از زماني شكل
گرفت كه كارشكنيهاي اعراب مانع از
همكاريهاي دس��ته جمعي در خليج
فارس شد.
بعد از انق�لاب اس�لامي ايران هم
تحوالت زي��ادي در منطقه رقم خورد
اما عمانيها عليرغم اين فراز و نشيبها
مناسبات خود با ايران و ساير كشورها
را در يك س��طح متع��ادل پيش برده
و در اي��ن ميان نقش وي��ژهاي را براي
ايران تعريف كردند .س��فير سابق ايران
درعم��ان اف��زود :عمان معتقد اس��ت
امنيت و پيگيري منافع ملي كشورهاي
منطقه در گرو همكاري دسته جمعي با
يكديگر اس��ت از اين رو تالش ميكند
تا با ورود ب��ه موضوعات الينحل ميان
كش��ورهاي منطقه از جمل��ه ايران با
كش��ورهاي ط��رف اخت�لاف ،فضاي
همكاري و ثبات ايجاد كند.

ســـیاســی
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دیگه چــــه خبر
احضار «چهرههاي سرشناس» فوتبالي به دادسرا و مجلس

خب�ر اول اين ك�ه پرونده تعدادي از خبرنگاران ،پيشكس��وتان ،مربيان،
نويسندگان ورزشي ،بازيكنان ،كارشناسان و دالالن فوتبال در رابطه با پرونده
فس��اد ميلياردي در فوتبال از سال  86در دادس��راي عمومي و انقالب تهران
مطرح است .به گزارش خبرنگار قضايي «ايران» تعدادي از اين افراد به عنوان
متهم به «كالهبرداري»« ،دريافت رشوه» و «تحصيل مال نامشروع» و تعدادي
به عنوان مطلع بازجويي ش��دهاند .بعد از بازجويي تعدادي از آنان بازداش��ت
و چن��د نفر نيز با قرار تأمين تا زمان دادگاه آزاد ش��دند .پرونده متهمان پس
از تحقيقات تكميلي با صدور كيفر خواس��ت به دادگاه ارجاع ش��د اما هنوز از
تصميم دادگاه خبري منتش��ر نشده اس��ت .به گزارش خبرنگار ما همچنين
پرونده ديگري در خصوص فساد مالي فوتبال در كميسيون اصل  90مجلس
تحت بررس��ي است .در همين راس��تا «مصطفي افضلي فرد» سخنگوي اين
كميسيون روز گذشته به «خانه ملت» گفت كه در اين پرونده برخي اتهامها
متوجه «چهرههاي سرش��ناس» اس��ت .او به نام متهمان اشاره نكرد اما گفت
برخي چهرههاي سرشناس ديگر نيز به عنوان مطلع درگير اين پرونده هستند.
شنيدهها حاكي است پرونده مسئول سابق يكي از باشگاهها در رابطه با مسائل
مالي در دادسراي كاركنان دولت در حال رسيدگي است .سازمان بازرسي نيز
درخصوص فساد مالي در فوتبال تحقيقات وسيعي انجام داده است.

نامه خانواده زندانيان بند  350به روحاني

خبر رس�يده كه شماري از خانواده های زندانيان بند  350زندان اوين
مقابل نهاد ریاس��ت جمهوری تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت
این زندانیان ش��دند.بنا به گزارش برخي خبرگ��زاري ها اين افراد خطاب به
رئيس جمهوري نامه نوشتند.

نامه محمدرضا خاتمی به حائری شیرازی

يك خبر ديگر اين كه «محمدرضا خاتمی» نایب رئیس مجلس ششم،
در پی انتش��ار نامه آیتاهلل حائری ش��یرازی به میرحسین موسوی و مهدی
کروبی ،ط��ی نامهای ضمن تقدیر از اقدام حائری ش��یرازی بر نیاز جامعه به
گفت وگو تاکید کرد.به گزارش تابناك  ،در بخش��ی از این نامه آمده اس��ت:
«همه میدانیم کشور در چه مخاطرات نفسگیری قرار دارد و جز با گذشت و
عفو و جز با همدلی و همراهی ،عبور از این تنگناها میسر نیست .ورود شما در
این میدان و قبل از آن مرحوم آقای عس��گراوالدی نشانگر درک این وضعیت
فوقالعاده اس��ت .پس چه باید کرد؟ شما راه حل عذرخواهی آقایان موسوی
و کروبی را پیشنهاد کردهاید .به نظر میرسد قبل از اینکه بگوییم چه کسی
تقصیر کرده است یا قصور دارد ،جامعه ما نیازمند «گفت وگو» است».

تقدير از وزير دادگستري

دست آخر اين كه تأييد درگيري در بند  350زندان اوين توسط وزير
دادگس��تري مورد تحسين محافل سياسي و رس��انهاي قرار گرفت .عالوه بر
سايتهاي خبري روزنامه جمهوري اسالمي در سر مقاله روز گذشته خود از
مصطفي پورمحمدي به خاطر «ترجيح صداقت بر مصلحتانديش��ي» تقدير
كرد .به نوش��ته اين روزنامه «صداقت در کالم در اقناع مردم مؤثرتر اس��ت و
تجربه دولت گذش��ته که  8سال تالش کرد با توسل به اقدامهاي تبليغاتي،
بس��ياري از کارهاي خالف عرف و قانون خود را توجيه نمايد ،اما نتوانس��ت
مردم را قانع کند در اين زمينه تجربه قابل تأملي است».

اخـــبار
هشدارهاشمي نسبت به «كارشكني» ها

رئيس مجمع تش��خيص مصلحت نظام نسبت به «كارشكني»ها هشدار
هلل هاش��می رفس��نجانی روز گذش��ته در دیدار
داد .ب��ه گزارش ایرنا ،آیت ا 
اعضای س��ابق و فعلی دفتر سیاس��ی حزب اس�لامی کار ،آرای سلبی مردم
ب��ه یک جریان خ��اص و آرای ایجابی به تفکر اعت��دال در انتخابات اخیر را
مهمترین دلیل برای لزوم تغییر مس��یر امور اجرایی کش��ور دانست و گفت:
گروهها و احزاب هم همراه با موج حضور مردمی ،صفحهای را در تاریخ ایران
گشودند و ثبت کردند که افتخارآفرین و مایه مباهات است .وی طرح مسائل
مهم از سوی شخصیتها و مسئوالن را برای اصالح مسائل مملکت ضروری
خواند و گفت :همه باید توجه داش��ته باشیم که سوار یک کشتی هستیم و
کارشکنی در مسیر حرکت ،همه را از اهداف متعالی نظام که جزو آرمانهای
امام راحل و ش��هیدان بود ،دور میکند .وي تقسیم ابزار قدرت و تقسیم کار
در جوامع را طبیعی و ش��رط تداوم حکومتهای مردمس��االر خواند و گفت:
ش��رط این تقسیمبندی ،تالش برای ارتقای جایگاه نظام و تأمین منافع ملی
اس��ت که متأس��فانه گاهی بعضیها با تنگ نظریها ،به دنبال تحقق اهداف
باندی و جناحی هستند.
آيتاهللهاشمي رفسنجاني دامن زدن به تفرقهها را سیاست برنامهریزی
ش��ده دشمنان خارج از کشور دانس��ت و گفت :عده محدودی در داخل که
خ��ود را در برابر آرای اکثریت مردم میبینند ،دانس��ته یا ندانس��ته ،گرفتار
سیاستهای شوم و شیطانی میشوند و به جای تشویق دیگران به همکاری
با دولت ،بر طبل اختالف میکوبند.

تذكر كتبي به وزير دادگستري دربارهبند  350اوين

تعدادي از نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي طي تذکر کتبي به وزير
دادگستري خواستار رس��يدگي به حادثه چند روز پيش در بند  350زندان
اوين شدند.
«علي مطه��ري»« ،جواد هروي»« ،مس��عود پزش��کيان»« ،عبدالکريم
حس��ين زاده»« ،محمدرض��ا تابش»« ،عليرضا محج��وب» و «ايرج عبدي»
در تذکر کتبي به وزير دادگس��تري خواس��تار رس��يدگي به موضوع ضرب و
ش��تم زندانيان سياس��ي بند  350زندان اوين شدند .كميسيون امنيت ملي
و سياس��ت خارجي مجلس روز يكش��نبه با دعوت از غالمحسين اسماعيلي
رئيس سازمان زندانها به بررسي اين موضوع پرداخته بود .محمدرضا تابش
در گفتوگو با خبرنگار ايران گفت كه در جلسه ياد شده از آنجا كه اظهارات
خانوادههاي زندانيان و مسئوالن زندان با هم متضاد و متفاوت بود ،پيشنهاد
دادم هيأتي از نمايندگان مجلس تش��كيل و مأمور بررس��ي فيلمهاي گرفته
شده از اين حادثه شوند.
نماينده مردم اردكان همچنین پيش��نهاد داده بود اين هيأت با مسئوالن
زندان و تعدادي از زندانيان جلس��ه بگذارد و حرفهاي دو طرف را بش��نود
و آن��گاه نتيج��ه بررس��يهاي خود را به كميس��يون امني��ت ملي و مجلس
گزارش دهند .بعد از حضور اس��ماعيلي در كميس��يون امنيت ملي و تأييد
برخ��ي درگيريها در زندان اوين ،برخي رس��انهها هم مدعي ش��دند كه در
بازرس��يهاي به عمل آمده از زندانيان عالوه بر وس��ايل ارتباطي مثل تلفن
همراه ،مشروبات الكلي و مواد مخدر هم كشف شده است.
تابش در اين باره گفت :انتش��ار اين قبيل خبرها در صورت صحت ،باعث
تأسف است .در درجه اول سازمان زندانهاست كه زير سؤال ميرود .افرادي
كه وارد زندان ميش��وند براي مدتي قرنطينه ميشوند و تحت بازرسي قرار
ميگيرند .اگر اين ادعاها صحت داشته باشد بايد عالمت سؤال بزرگي مقابل
عملكرد سازمان زندانها گذاشت.
او تأكيد كرد :اگر موردي هم بوده نبايد بر اصل موضوع سايه بيندازد .اصل
اين اس��ت كه زندانيان بنا به توصيههاي ائمه و بنيانگذاران انقالب اس�لامي
در حكم اسير هستند و بايد حق و حقوق آنها را همانند ساير افراد رعايت
كرد .نبايد در زندان كه به گفته بنيانگذار انقالب اسالمي بايد دانشگاه باشد،
چنين رفتارهايي اتفاق بيفتد .تابش يادآوري كرد كه اين موضوعات در حد
ادعاس��ت و من هيچ كدام را تأييد يا تكذيب نميكنم .بايد بررس��يها انجام
شود و گزارش آن اعالم گردد.

تعيين شعبه دادگاه تجديدنظر براي پرونده فاطمه هاشمي

«سيد وحيد ابوالمعالي» يكي از وكاليمدافع «فاطمه هاشمي» از ارجاع
پرونده موكلش به ش��عبه  54دادگاه تجديدنظر اس��تان تهران خبر داد .به
گزارش ايس��نا ،فاطمه هاشمي ششم ش��هريور ماه سال  92به اتهام انتساب
مطالب خالف واقع به رؤس��اي قواي قضائيه و مقننه به دادسراي فرهنگ و
رس��انه احضار ش��د .حدود يك ماه بعد براي او قرار مجرميت صادر و پرونده
وي به ش��عبه اول دادگاه انقالب ارس��ال ش��د و در نهايت اين شعبه فاطمه
هاش��مي را به  6ماه حبس تعليقي محكوم كرد .اكن��ون وي به رأي دادگاه
بدوي اعتراض كرده است.

