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وزیر اطالعات در بازديد از ايرنا:

نامگذاری امسال محک خوبی
برای سنجش والیتمداری است

وزی��ر اطالعات گف��ت :نامگذاری
امسال از س��وی رهبر معظم انقالب؛
مح��ک و خطک��ش خوب��ی ب��رای
س��نجش میزان والیتمداری کسانی
اس��ت که اذعان دارند والیت را قبول
دارند ،ولی نس��بت به دولت حرکات
نامهربانانه تحت عنوان انتقاد در پیش
میگیرند .به گزارش ایرنا ،سید محمود علوی ديروز پس از بازدید از خبرگزاری
جمهوری اسالمی ،ضمن قدردانی از رهبر معظم انقالب برای نامگذاری سال به
عنوان همدلی و همزبانی خاطرنشان كرد :ما همیشه نیازمند وحدت ،همدلی و
همزبانی هس��تیم .در فرهنگ اسالمی وحدت ،همدلی و همزبانی به عنوان دارو
نیس��ت که در صورت بیماری مصرف ش��ود ،بلکه مانند غذاست که مایه حیات
انس��ان و جامعه بشری است .وي با بيان اينكه در سالهایی که وحدت جامعه و
انس��جام ملی به خاطر یک سلس��له وقایعی که در پیش است ،در معرض آسیب
قرار میگیرد به طور طبیعی این نامگذاری اهمیت بیشتری پیدا میکند ،یادآور
شد :در سال جاری دو انتخابات مهم مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان
رهبری را پیش رو داریم و در شرایطی که جامعه وارد تحرک و نشاط سیاسی در
دو انتخابات میشود به همدلی ،انسجام و تفاهم نیاز بیشتری داریم.
وزیر اطالعات گفت :خبرگزاری جمهوری اس�لامی جایگاهی بس��یار مهم و
اثرگذار در کش��ور دارد؛ چرا که مخاطبان خبرگزاری یا مسئوالن هستند که بر
کرسی تصمیم گیری تکیه زده اند و یا صاحبان تریبون که با اظهاراتشان بر افکار
عمومی تاثیرگذارند .به گفته وی ایرنا در شرایط فعلی با شیبی مناسب در حال
احیا و بازیابی جایگاه اصلی خود است.

اعتراض مهدي هاشمي به حکم دادگاه انقالب

يکي از وکالي مهدي هاش��مي عصر سهش��نبه قبل از پاي��ان وقت اداري با
حضور در شعبه  28دادگاه انقالب تهران اليحه اعتراض موکل خود را نسبت به
حکم صادره به قاضي پرونده ارائه داد .سيدمحمود عليزادهطباطبايي درخصوص
پرونده مهدي هاش��مي به خبرنگار «ايران» گفت :ديروز (چهارشنبه) متوجه
ش��دم آقاي ابوالمعالي وکيل ديگر مهدي هاش��مي ،به اصرار خانم مرعشي ،در
آخر وقت روز سهش��نبه  18 -فروردي��ن  -قبل از پايان وقت اداري به دادگاه
رفته و اليحه اعتراض را ثبت کرده اس��ت .قاضي مقيس��ه رئيس دادگاه در چند
روز آينده پرونده مهدي هاشمي را براي رسيدگي به اعتراض نامبرده به دادگاه
تجديد نظر ارجاع خواهد کرد .مهدي هاشمي پس از محاکمه در دادگاه انقالب
ته��ران ب��ه اتهامات مالي و امنيت��ي به حبس تعزيري ،پرداخ��ت جزاي نقدي،
انفصال و رد مال محکوم شد.

م مجدد بانک تجارت و  32شرکت کشتیرانی
تحری 
توسط اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا تحریمهای مربوط به بانک تجارت و  32شرکت کشتیرانی ایرانی
را پس از بررسی در یکی از دادگاههای این اتحادیه بازگرداند .به گزارش ايسنا به
نقل از رویترز ،تنها چند روز پس از تفاهم اولیه ایران و کش��ورهای  5+1در لوزان
س��وئیس در مورد چارچوب اولیه توافق هستهای ،این اقدام اتحادیه اروپا در واقع
به نوعی نشان دهنده آن است که  28کشور عضو این اتحادیه تا زمانی که توافق
هس��تهای با ایران قطعی ش��ود ،تحریمها را لغو نخواهند کرد .پیشتر نیز دادگاه
اتحادیه اروپا با وجود مشکالت قانونی در ماه ژانویه داراییهای بانک تجارت و 40
شرکت کشتیرانی ایرانی دیگر را مسدود کرده بود .این در حالی است که نام هشت
شرکت کشتیرانی ایرانی در فهرست جدید منتشر شده که روز چهارشنبه انتشار
یافت وجود ندارد و بنا به اعالم اتحادیه اروپا ،این تحریمها به سرعت عملی خواهد
شد .یکی از دالیل مسدود نگه داشتن داراییهای بانک تجارت همکاری این بانک
با دولت ایران در فراهم کردن منابع مالی و خدمات در بحث تجارت و گس��ترش
صنعت نفت و گاز ایران است .شرکتهای کشتیرانی نیز به دلیل آن که مالک آنها
جمهوری اسالمی ایران است ،به فهرست تحریمها بازگشتند.

گزارش
واكنش مقامهاي ايراني به حمله تروريستي درمنطقه «نگور»:

پاكستان بايد اشرار را تحويل ايران دهد

حادثه تروريستي روز دوشنبه گروهك تروريستي جيش العدل و فرار آنان پس
از به شهادت رساندن 8نفر از مرزبانان ايراني در منطقه نگور در جنوب سيستان و
بلوچستان كشور پاكستان؛ وزارت امورخارجه ،نمايندگان مجلس و نيروي انتظامي
به دليل حساسيت موضوع در منطقه و فقدان مسئوليتپذيري دولت پاكستان در
ايجاد امنيت در مرزهاي شرقي كشور واكنش نشان دادند.
معاون كنسولي ،امور مجلس و ايرانيان وزارت امور خارجه ايران گفت :پاكستان
مجدانه بايد پاسخگوي ناامنيها در مرزهاي خود با ايران باشد و طبق تفاهمنامههاي
انجام شده امنيتي ،آن كشور بايد اشرار را به ايران تحويل دهد.
حسن قشقاوي كه شب سهشنبه در برنامه گزارش ويژه خبري شبكه دو سخن
ميگفت ضمن تسليت شهادت مرزبانان ايران در سيستان و بلوچستان و همچنين
محكوم كردن اين حمله تروريس��تي اظهار كرد :خوش��بختانه طي سالهاي اخير
جهت كنترل مرزهاي جنوب شرقي ايران اقدامهاي خوبي انجام شده و براي ايجاد
امنيت بيش��تر برنامههاي خاصي تدوين ش��ده است و در حال حاضر نيز كنترل و
امنيت مرزهاي ايران در جنوب ش��رق تنها برعهده ايران است .وي افزود :تاكنون
جلس��ات و ديدارهاي زيادي با مقامهاي پاكستاني برای مبارزه با اشرار و تروريسم
انجام ش��ده كه خوش��بختانه به توافقات و تفاهمنامههاي خوبي در اين خصوص
رسيدهايم.
فرمان��ده مرزبان��ي ناج��ا در واكنش به ش��هادت  8نفر از مرزداران كش��ورمان
در حادث�� ه تروريس��تي گروه��ك جيب��ش الع��دل در مح��دوده منطق��ه نگ��ور
اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان به باش��گاه خبرنگاران گفت :عصر روز دوش��نبه
  17فروردين  -در منطقه مش��ترك مرزي ايران و پاكس��تان در جنوب اس��تانسيستان و بلوچستان مرزبانان اين منطقه بر اساس وظايف ذاتي كه حفظ و مراقبت
از مرزه��ا اس��ت در حال انج��ام مأموريت بودند كه يك گروه تروريس��تي از خاك
پاكستان تقريباً در  20متري مرز در ارتفاعات منطقه سنگرگيري نموده و با ايجاد
درگي��ري ضمن تعدي و تجاوز به حقوق و خاك كش��ورمان  8نفر از مرزبانان اين
منطقه را به ش��هادت رساندند .سردار قاسم رضايي گفت :مرزبانان اين منطقه در
حقيقت مرزباني دو كشور را برعهده دارند اما متأسفانه با بيتوجهي طرف پاكستاني
مواجه هستيم.
سخنگوي وزارت امور خارجه پاکستان اقدام دوشنبه شب گروهي از تروريستها
را در حمله به نيروهاي مرزبان ايراني در نزديک مرز پاکستان که منجر به شهادت
هش��ت نفر از آنان ش��د ،محکوم کرد و گفت :اين گونه حوادث نميتواند خللي در
روابط دوستانه و برادرانه دو کشور همسايه ايجاد کند .به گزارش ايرنا ،تسنيم اسلم
با خودداري از تأييد اين مطلب که تروريستها از طريق خاک پاکستان وارد ايران
ش��دهاند ،گفت :ما نيز از به شهادت رسيدن هشت نفر از نيروهاي مرزبان ايران در
منطقه نگور (حد فاصل ميله مرزي  239پايين تر از جکيگور) مطلع ش��ديم و آن
را محکوم ميکنيم .همچنين مطلع ش��ديم که گروهک تروريستي جيش العدل
مسئوليت اين حمله را به عهده گرفته است .وي با بيان اينکه پاکستان درباره حادثه
تروريس��تي اخير عليه مرزبانان ايراني تحقيق خواهد کرد ،گفت :آماده همکاري با
ايران و تبادل اطالعات با اين کش��ور درباره مناطق مرزي هستيم و هر کمکي که
ايران در اين زمينه بخواهد ،دريغ نخواهيم کرد.
ëëظریف در پاکستان
روز گذشته وزیر امور خارجه کشورمان برای گفت وگو درباره روابط دوکشور و
مسائل منطقهای به پاکستان سفر کرد .ظریف در بدو ورود به اسالم آباد در جمع
خبرنگاران با ابراز تأسف از شهادت  ۸مرزبان کشورمان خاطرنشان کرد :متأسفانه
ايران و پاکس��تان هر دو با خطر افراط و تروريس��م مواجه هستند .روز گذشته نيز
متأسفانه شاهد شهادت  ۸مرزبان کش��ورمان به دست تروريستها بوديم .ظريف
گفت :جمهوري اس�لامي اي��ران به دنبال صلح و ثبات در منطقه اس��ت و معتقد
هستيم بايد با پاکستان به عنوان يک کشور مهم در منطقه در اين زمينه همفکري
داشته باشيم .اينها موضوعات مهمي است که در اين دو روز با برادران پاکستانيمان
درمورد آن صحبت خواهيم کرد.
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وزیر دفاع :بازدید
از مراکز نظامی
جزو خطوط قرمز است

«فكت شيت»ها یا همان تفسیرهای
بيانيه س��وئيس يكي پ��س از ديگري در
پایتخته��ای طرفی��ن مذاکره منتش��ر
ميش��وند .پس از انتش��ار فكت ش��يت
امريكايي ،دو روز پيش نس��خه فرانسوي
آن منتش��ر شد و حاال خبر رسيده است
كه فكت ش��يت ايران نيز آماده انتش��ار
اس��ت .روز گذش��ته علي اكبر صالحي،
رئیس س��ازمان انرژی اتمی با اش��اره به
اظه��ارات متناق��ض مقام��ات امریکایی
درخصوص بیانیه سوئیس ،گفت :سازمان
انرژی اتم��ی و وزارت امور خارجه فکت
شیت(گزارشبرگ) ایران را تهیه کردهاند
و هم اکنون در دس��ت وزیر خارجه است
و در صورت صالحدید منتش��ر میشود.
اي��ن در حال��ي بود كه دي��روز یک عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس نيز از نامه تعدادي از نمایندگان
به وزیر امور خارجه و درخواس��ت انتشار
هر چه س��ريعتر «فکت ش��یت» ایرانی
خبر داد و گفت :با وجودی که وزیر امور
خارجه و سایر اعضای تیم مذاکره کننده
در مصاحبهه��ای خود اع�لام کردند که
فکت شیت امریکاییها درست نیست اما
تأکید ما بر این است که باید این موضوع
به طور رسمی و با انتشار گزارشی ایرانی
پاس��خ داده و به عنوان یک سند منتشر
شود.
ëëاتحادیه اروپا :بیانیه لوزان
تنها سند معتبر است
ق��ال و مقاله��ا ب��ر س��ر جزئي��ات
چارچوب راه حلهاي پرونده هس��تهاي
ايران و اختالف نظرهاي مطرح در فكت
ش��يتهايي كه تاكنون از سوي امريكا و
فرانسه منتشر شده روز گذشته با واكنش
مسئوالن سياست خارجي اتحاديه اروپا
به عن��وان هماهن��گ كنن��ده مذاكرات
هستهاي روبهرو شد .بر همين اساس روز
گذشته «كاترين ري» سخنگوی مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد
كه تنها بیانیه معتبر درخصوص مذاکرات
هستهای ایران و گروه  5+1بیانیهای است
ک��ه ایران و اتحادیه اروپا روز پنجش��نبه
گذش��ته در لوزان سوئیس قرائت کردند.
به گزارش ايسنا ،کاترین ری ،سخنگوی
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در
پاسخ به گزارش��ات اخیر مبنی بر وجود
اختالفات میان بیانیه منتش��ر ش��ده در
لوزان س��وئیس و فکتشیتی که امریکا
ارائه کرده است ،گفت :بیانیهای که ایران
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وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به بزرگنمایی و برجستهسازی ادعاهای
واهی رس��انههای بیگانه درباره بیانیه سوئیس توسط برخی جراید داخلی گفت :این گونه
اقدامات نه تنها خدمت به منافع ملی به ش��مار نمیرود ،بلکه زمینه را برای زیادهخواهی
دش��من فراهم میکند .به گزارش اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع ،س��ردار سرتیپ
حس��ین دهقان با اشاره به طرح ادعاهای دروغین از سوی رسانههای بیگانه نظیر روزنامه
گاردین مبنی بر «بازرسی از مراکز نظامی کشور بخشی از توافق لوزان است» تأکید کرد:
چنین توافقی صورت نگرفته و اصوالً بازدید از مراکز نظامی جزو خطوط قرمز است و هیچ

گونه بازدیدی از این مراکز پذیرفته نخواهد شد .سردار دهقان ،همدلی و همزبانی دولت و
ملت و انسجام و وحدت عمل همه قوای کشور در چارچوب تدابیر رهبر معظم انقالب را رمز
موفقیت در مذاکرات هستهای ذکر کرد و افزود :ذوقزدگی و خوشبینی افراطی و ناامیدی
و بدبینی تفریطی آفت دستیابی به یک نتیجه مطلوب و مغایر با اهداف و منافع ملی است
و تیم مذاکره کننده هستهای جمهوری اسالمی ایران با حمایتهای حکیمانه رهبرمعظم
انقالب و پشتوانه سترگ مردمی و همه قوای کشور ،با عقالنیت ،اعتماد به نفس و اتکا به
اصول ،مصمم است حقوق هستهای و منافع ملی را در باالترین سطح کسب کند.

اتحادیه اروپا :بیانیه سوئیس ،تنها سند معتبر است

و اتحادیه اروپا در دوم آوریل (پنجشنبه
هفته گذشته) در لوزان سوئیس منتشر
کردند یک بیانیه کلی اس��ت و از س��وی
تم��ام طرفه��ای مذاکرهکنن��ده معتبر
شناخته میشود.
اي��ن اظهارات س��خنگوی مس��ئول
سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپ��ا در
حالي خبري ش��ده اس��ت ك��ه پيشتر
محمدجواد ظريف و عباس عراقچي نيز
در گفتوگوهاي تلويزيوني جداگانه خود
به اعتراض مقامات اتحاديه اروپا نس��بت
به خوانش امريكاييها از بيانيه سوئيس
اش��اره كرده بودند .مقامات امریکایی اما
در اظهارات اخير خود تأكيد كردهاند که
این س��ندها با یکدیگر اختالفی ندارند و
طرفهاي مذاك��ره تنها روی بخشهای
متفاوتی از آن تمرکز کردهاند.
وندي ش��رمن ،مذاکره کننده ارش��د
امریکایی نيز ديروز در گفتوگو با شبکه
تلویزیون��ی «اماسانبیس��ی» امری��کا
اختالفات منتش��ر ش��ده در برگه نکات
کلی��دی ایران و امریکا (فکت ش��یت) را
روایته��ای متفاوتی توصیف کرد که در
درون یک چارچوب میگنجند.
ëëصالحی :چيزي براي
كتمان كردن نداريم
ب��ا اين وج��ود اختالف��ات موجود در
قرائتهاي مختلف از بيانيه سوئيس كار
را به آنجا رسانده است كه مقامات ايران
از تهيه و انتش��ار فكت شيت ايران خبر
دهند .روز گذش��ته رئيس سازمان انرژي
اتمي كه در دو دور پاياني مذاكرات به تيم
مذاكره كننده ايران ملحق ش��ده بود ،در
حاشیه نشست هیأت دولت ،گفت :بعد از
ژنو  3امریکاییها تحت عنوان فکت شیت
بیانیهای دادند و اعالمیهای صادر کردند
که واقعاً از دید ما پر از اشتباه و استنباط
غلط ب��ود .برای مث��ال ،آن موقع گفتند
که ما غنیس��ازی ایران را به رس��میت
نشناختیم در حالی که االن میبینید این
امر اتفاق افتاد و محقق ش��د .وی افزود:
االن ه��م فکت ش��یتی ک��ه امریکاییها
دادند ،درس��ت و نادرست را با هم قاطی
کردن��د و میت��وان گف��ت ک��ه روایت و
استنباط خودش��ان را دادند برای اینکه
مقداری آش��فتگی در داخل کش��ورمان
ایجاد کنند .رئیس س��ازمان انرژی اتمی
تأکید کرد :آن چیزی که مسئوالن ایرانی
میگویند عین حقیقت اس��ت و ما هیچ
چیزی برای کتمان کردن نداریم .صالحی

درخواست اعمال تغييراتي در اليحه «کورکر -منندز»

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا :بیانیهای که ایران
و اتحادیه اروپا در دوم آوریل (پنجشنبه هفته گذشته) در لوزان سوئیس
منتشر کردند یک بیانیه کلی است و از سوی تمام طرفهای مذاکرهکننده
معتبر شناخته میشود.
صالحی :سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه متفقاً فکت شیتی
تهیه کردهاند که االن دس��ت آقای ظریف است و اگر مصلحت بدانند این
فکت شیت را اعالم میکنند.
اوباما :اينكه گفته ش��ود که اگر ما فشار بیشتری وارد میکردیم ،به
توافق بهتری دست پیدا میکردیم ،اشتباه است.
شولتز و کیسینجر :ایران هیچیک از زیرساختها و تأسیسات اصلی
خود را کنار نگذاش��ته و تنها آنها را تحت محدودیت موقت پادمانی قرار
میده��د ،که این امر در بس��یاری موارد تنها پلمب یک انبار یا بازرس��ی
دورهای بازرسان از سایتهای اعالمشده خواهد بود.
در ادامه گفت :درباره مسأله فکت شیت
تصمیم گرفته شد و آقای ظریف در حال
بررسی هس��تند و سازمان انرژی اتمی و
وزارت ام��ور خارجه متفقاً فکت ش��یتی
تهیه کردهاند که االن دست آقای ظریف
اس��ت و اگر مصلحت بدانن��د این فکت
ش��یت را اعالم میکنند تا برخی از این
ابهاماتی که هر چند پاسخ داده شده است
در چارچوب فکت ش��یت به عرض ملت
بزرگ ایران برسد.
وي همچني��ن ب��ا اش��اره ب��ه تالش
مخالفان خارجي اين مذاكرات براي ايجاد
اخ�لال در كارها افزود :به همين دليل تا
آنجا که ممکن اس��ت چنی��ن مذاکرات
حساس��ی را باید سربس��ته به جلو برد و
اجازه اختالل ،بهانهگیری و بهانهجویی به
کسی نداد .صالحی جلسه غیرعلنی روز
سهش��نبه مجلس درباره بیانیه سوئیس
را بس��یار خوب ارزيابي ك��رد و گفت ما

تا جایی که امکان داش��ت چون جلس��ه
غیرعلنی بود برخی امور را شکافتیم.
ëëاوباما :رئیس جمهوري آتی
امریکا نباید توافق را لغو کند
از مجموع اظهارنظرهاي مطرح شده
پ��س از توافق ،س��خنان روز سهش��نبه
باراك اوباما در گفتوگو با راديو سراسري
ملي امريكا نيز جال��ب توجه بود .رئيس
جمهوري امريكا در اين گفتوگو با بيان
اينكه توافق هستهای انجام شده قطع از
نظر اینکه ماهیت رژیم ایران چه باشد به
نفع امریکا و صلح جهانی اس��ت ،تصريح
كرد اينكه گفته ش��ود که اگر ما فش��ار
بیشتری وارد میکردیم ،به توافق بهتری
دست پیدا میکردیم ،اشتباه است.
اوبام��ا رويكرد «اس��کات واکر» نامزد
احتمال��ی انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری
آينده امريكا كه گفته اس��ت «اگر رئیس
جمهوري شود ،در روز اول مسئولیتش،

نشست مشترک موحدي كرماني ،محمد يزدي و مصباح يزدي برگزار شد

مطبوعات��ي خود اعالم كرد دس��ت دوس��تي
به س��وي طيفهاي مختلف اصولگرايي دراز
ميكند و از آن سو ،محمدرضا باهنر دبيركل
«جبه��ه پيروان خط ام��ام(ره) و رهبري» در
واپس��ين كنفرانسهاي خبري خود به كرات
بر اي��ن نكته تأكيد كرده اس��ت كه ائتالف با
اصولگرايان تندرو و پايداريها را به همگرايي
با اعتدالگرايان و اصالحطلبان ترجيح ميدهد.
مالقات دبيركل و اعضاي ارش��د حزب مؤتلفه
اس�لامي با دبيركل جبهه پايداري كه س��ال
گذش��ته برگزار ش��د ،ب��راي اصولگرايان خبر
خوشي به شمار ميآمد كه اسفندماه گذشته
با خبر نشس��ت سهگانه جبهه پايداري ،حزب
مؤتلف��ه و جمعي��ت ايثارگران تكميل ش��د.
ح��ال مالقات دبي��ركل جامعتين ب��ا آيتاهلل
مصب��اح ي��زدي ميتوان��د ناظر ب��ه پذيرفته
ش��دن «جبهه پاي��داري» مي��ان اصولگرايان
س��نتي عليالخصوص دو تشكل صاحب نفوذ
اين جريان باش��د و مسير «وحدت» براي اين
جري��ان را هموارتر كن��د .از همين رو بود كه
ديروز شماري از اصولگرايان با ابراز خرسندي
از خب��ر دي��دار دبيركل جامعتي��ن با آيتاهلل
مصباح استقبال و ابراز اميدواري كردند كه اين
مالقاتها مس��تدام باشد و در عين حال ميان

این توافق را لغو خواهد کرد» را احمقانه
توصيف كرد و در اين باره افزود :مطمئن
هس��تم هر رئیس جمهوری که انتخاب
ش��ود ،به ان��دازه کافی درباره سیاس��ت
خارجی و س��نتها و رویههای اختیارات
ریاست جمهوری اطالعات خواهد داشت
که نخواهد اختی��ارات قوه مجریه ایاالت
متحده را در ورود به توافق با کش��ورهای
دیگر زیر سؤال ببرد .شاید آقای واکر هم
بعد از مدتی مطالعه در عرصه سیاس��ت
خارجی و یاد گرفتن مسائل این حوزه ،به
همین نظر برسد.
ëëارزیابی کیسینجر و شولتز
از بیانه سوئیس
با وجود تالش ط��رف امريكايي براي
تدوين فكت ش��يت خ��ود به ترتيبي كه
مخالف��ان داخل��ي و خارج��ي تواف��ق با
ايران را اقناع كند« ،هنری کیس��ینجر»
و «اریک ش��ولتز» دو نفر از وزیران اسبق
خارجه امریکا سهشنبه شب در یادداشتی
ت ژورنال ،به تحلیل
در روزنامه والاستری 
تفاهم به دس��ت آمده میان ایران و گروه
موس��وم به  5+1پرداخته و علیه توافق با
ایران موضع گرفتند.
به گ��زارش فارس ،ای��ن دو دیپلمات
بازنشس��ته امریکایی با اشاره به اينكه با
وجود مذاکرات هس��تهای طی  12سال
گذش��ته و تالش دولتهاي امريكا براي
مقابله با توان هستهاي ايران ،نهایتاً ایران
توانسته است به این توانمندی دست یابد،
نوش��تهاند« :ایران با ترکیب دیپلماس��ی
و سرکش��ی علنی در برابر قطعنامههای
شورای امنیت ،بتدریج روند مذاکرات را به
نفع خود تغییر داد .تعداد سانتریفیوژهای
ایران از حدود  100دس��تگاه در ابتدای
مذاکرات ،امروز به حدود  20هزار دستگاه
رسیده است .امروز تهدید جنگ بیش از
آنکه ایران را محدود کند ،دست غرب را
بسته است».
آنها همچنین با اش��اره به نبود یک
متن رس��می از چارچوب توافق ش��ده و
همچنین اختالف میان بیانیه مش��ترک
و بیانیه مطبوعاتی منتشر شده از سوی
امریکا ،مذاک��رات پی��ش رو در ماههای
آینده را «بشدت چالشبرانگیز» توصیف
کرده و نحوه برداش��ته شدن تحریمها و
همچنین نحوه ادامه فعالیت تحقیقات و
توسعه را از موارد مورد ابهام دانستهاند.
نویس��ندگان مطلب همچنین اشاره
کردهان��د که در مفه��وم جدی��د ،ایران

هیچی��ک از زیرس��اختها و تأسیس��ات
اصلی خود را کنار نگذاش��ته و تنها آنها
را تحت محدودیت موق��ت پادمانی قرار
میده��د ،که این امر در بس��یاری موارد
تنها پلمب یک انبار یا بازرس��ی دورهای
بازرس��ان از سایتهای اعالمشده خواهد
بود .ش��ولتز و کیسینجر سپس ظرفیت
فن��ی و منابع انس��انی آژانس بینالمللی
انرژی اتمی برای انجام این حجم گسترده
از بازرسیها در کشور بزرگی چون ایران
را مورد پرسش قرار دادهاند .کیسینجر و
ش��ولتز با يادآوري اينكه قرار است ایران
در برابر محدودیتهای موقت شاهد لغو
دائمی تحریمها باش��د ،ب��ه بند معروف
«بازگش��ت فوری» ( )Snap backکه
مورد تأکید مقامات امریکاس��ت اش��اره
ک��رده و نوش��تهاند بازگرداندن تحریمها
آن هم با توجه به اینکه برخی کشورها از
ابتدا در برابر اجرای آنها مقاومت کرده و
بیمیل بودند ،حتی ممکن است «امریکا
را منزوی کند ،نه ایران را».
ëëدرخواس�ت اعم�ال تغييراتي در
اليحه «کورکر -منندز»
عضو ارش��د کميته رواب��ط خارجي
سناي امريکا که بهتازگي جايگزين رابرت
منن��دز در اين کميته ش��ده ،خواس��تار
اعم��ال تغييراتي در اليحه پيش��نهادي
درب��اره ل��زوم تأيي��د توافق هس��تهاي
ايران در کنگره ش��د.اليحه با پشتيباني
س��ناتور «باب کورکر» و «رابرت منندز»
ک��ه رئيسجمه��وري امري��کا را موظف
ميکن��د ،متن هرگونه تواف��ق با ايران را
قب��ل از تأييد در اختيار کنگره قرار دهد
و همچنين دول��ت را به مدت  60روز از
تعليق تحريمهاي کنگره عليه ايران منع
ميکند .در همين ارتباط «بن کاردين»
در مصاحبه روز سهش��نبهاش با ش��بکه
س��يانان خواس��تار تغييرات��ي در اين
اليحه ش��ده و گفت« :ما بايد اطمينان
يابيم هيچ چيزي در اين(اليحه کورکر-
منندز) نباش��د ک��ه با ق��درت و اختيار
رئيسجمه��وري براي انج��ام قويترين
توافق ممکن با اي��ران در تناقض بوده و
منافات داشته باشد».
اين اظهارات در حالي مطرح شده که
س جمهوريخواه کميته
باب کورکر رئي�� 
روابط خارجي س��نا تأکيد کرده که تنها
به دو تا س��ه رأي ديگر نياز است تا آنها
بتوانند حق رئيسجمهوري امريکا براي
وتوي آن را سلب کنند.

ظریف به عمان و پاکستان رفت

جامعتين و پايداري زير يك سقف؟

شامگاه سهشنبه آيتاهلل موحدي كرماني
دبيركل جامعه روحانيت مبارز ،آيتاهلل محمد
يزدي دبيركل جامعه مدرس��ين حوزه علميه
ق��م و آيتاهلل محمدتقي مصباح يزدي با هم
دي��دار و گفتوگو كردند؛ ديداري كه قرار بود
سال گذش��ته برگزار ش��ود اما به داليلي كه
هيچ وقت رسانهاي نشد ،به سال  94يا «سال
انتخابات» موكول شد.
هر چند ديدار دبي��ران كل جامعتين ،چه
در زم��ان حيات آيتاهلل مه��دوي كني و چه
در سال گذش��ته ،سنتي معمول و هميشگي
بود اما پيوس��تن آيتاهلل مصباح يزدي به اين
مالقاتهاي خصوصي ،موضوع تازهاي به شمار
ميآي��د چرا كه وي در رأس گروهي قرار دارد
كه در س��الهاي گذشته زاويه زيادي با طيف
س��نتي اصولگراي��ان داش��ت و در بزنگاههاي
انتخابات با برداش��تن علم اس��تقالل ،وحدت
اصولگراي��ان را ناممكن س��اخته ب��ود .رئيس
دولت قبل -كه تا يك س��ال مان��ده به پايان
دوره هشت س��الهاش ،تحت حمايت آيتاهلل
مصباح يزدي و ش��اگردان و مريدانش بود -با
اتخ��اذ مواضع تند و تيز علي��ه طيف قديمي
و ميان��هرو اي��ن جريان ،پله��اي رابطه ميان
ضلعهاي مختلف اصولگراي��ي را خراب كرده
بود؛ به گون��هاي كه ترميم آن كار دش��واري
به نظر ميرس��يد .ولي آن گونه كه از شواهد
و قرائ��ن برميآي��د ،شكس��ت اصولگرايان در
جريان انتخابات رياس��ت جمهوري گذشته و
سرش��كني آراي هواداران اين جريان ميان 4
نامزد نهاييش��ان ،اضالع مختلف اصولگرايي
را بر آن داش��ته كه با انعطاف بيشتري به هم
نگريسته و در مقابل رقباي مشترك ،تمهيدي
بينديشند.
از همي��ن رو ب��ود كه ناصر س��قاي بيريا،
س��خنگوي «جبه��ه پاي��داري» در نشس��ت
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مأموریت دیپلماسی ایران برای حل بحران یمن

طيفه��اي مختلف اين جريان تس��ري يابد.
هرچند پاس��خ صريح دادن به اين س��ؤال كه
«آيا اصولگرايان براي انتخابات مجلس دهم كه
اسفندماه امسال برگزار ميشود ،به جمعبندي
واحدي خواهند رس��يد يا ن��ه؟» االن ممكن
نيس��ت ،اما ميت��وان اين ادع��ا را مطرح كرد
كه حداق��ل طيفهايي از اصولگرايان ،آيتاهلل
مصب��اح يزدي را به عنوان يكي از اضالع مهم
اصولگرايي ميان خود پذيرفتهاند .هرچند كه
طيف ديگر اين جريان اين گونه القا ميكند كه
تشكل مرجع اصولگرايان همان «جامعتين»
اس��ت اما به نظر ميرسد رويدادها و تحوالت
عرصه سياس��ت كمكم ضلع سومي را به اين
گروه مرجع افزوده اس��ت .اما اينكه طيفهاي
ديگر اصولگرايي از جمله گروههاي نزديك به
علي الريجاني ،محمدباقر قاليباف و محس��ن
رضاي��ي نيز تقس��يمبندي جدي��د را بپذيرند
يا نه ،نيازمند مرور زم��ان و موضعگيريهاي
ديگر اس��ت .اينكه اين ديدارهاي چند ساعته
خصوصي بتواند مجمعالجزاير اصولگرايي را در
آس��تانه انتخابات در يك صف جمع كند نيز
نيازمند تأمل بيشتري است اما هر چه هست،
اصولگراي��ان يك گام-ولو نمادين -به س��وي
همگرايي برداشتهاند.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که
برای رایزنی درباره مس��ائل یمن با عمان و پاکس��تان
راهی س��فر ش��ده بود ،ديروز در مسقط با یوسف بن
علوی ،همتای عمانی خود دیدار کرد و آخرین وضعیت
روابط دوجانبه و تحوالت منطقهای بویژه اوضاع یمن را
مورد تبادل نظر قرار داد.
به گزارش ايس��نا ،ظریف در این دیدار با اشاره به
نقش بیبدیل دولت عمان در فراهم كردن زمینههای
مناسب برای روند مذاکراتی براي پرداختن به موضوع
هس��تهای ،تصری��ح کرد :موفقی��ت ما در ای��ن روند،
موفقیت شما و سایر برادرانمان در منطقه نیز هست.
وی با اس��تقبال از ایفای نقش از س��وی کشور عمان
در قضایای مهم منطقهای از جمله مس��ائل مربوط به
بحران یمن ،حمایت جمهوری اس�لامی ایران از این
نقش و آمادگی کش��ورمان برای همکاری با عمان در
این راس��تا را م��ورد تأکید قرارداد .وزی��ر امور خارجه
کش��ورمان همچنین ضمن ابراز نگران��ی از وضعیت
انس��انی در یمن و ضرورت رسیدگی به آن به منظور
جلوگیری از تشدید این وضعیت و همچنین ضرورت
کمکرس��انی به آوارگان و مجروح��ان یمن ،ضرورت
ش��کلگیری گفتوگوهای یمنی -یمنی و مسئولیت
تمام کشورها براي تالش برای بازگشت ثبات و آرامش
به آن کشور را یادآور شد .بن علوی نیز ضمن تبریک
به مناس��بت موفقیت به دس��ت آم��ده در مذاکرات
هس��تهای در س��وئیس ،تأکید کرد :موفقیت شما در
حل و فصل موضوع هس��تهای ،آثار خوبی در منطقه
خواهد داشت و زمینهای برای استفاده سایر کشورها از
فناوری مسالمتآمیز هستهای پدید خواهد آورد .وزیر
امور خارجه عمان با تصریح برحق مس��لم ایران برای
استفاده از فناوری صلحآمیز هستهای ،توافق سوئیس
را دس��تاورد مهم��ی برای جمهوری اس�لامی ایران و
دیگر کشورها دانس��ت .وی با تأکید بر ضرورت توجه
بیشتر به تحوالت یمن ،گفتوگو را راه حل اصلی برای
حل و فصل مش��کالت آن کشور برشمرد و نسبت به
تالشهای همهجانبه برای انجام گفتوگوهای منظم

و هدفمند براي بازگشت ثبات به یمن ابراز امیدواری
کرد .طرفین همچنین بر ضرورت ارتقاي مناس��بات
دو کش��ور ایران و عم��ان در حوزههای مختلف تأکید
کردند .وزير امورخارجه در س��فر به مسقط همچنین
با سلطان قابوس ،پادشاه عمان ديدار و گفتوگو كرد.
ظریف در اين ديدار از حمایتهای س��لطان قابوس از
ایران در موضوع هس��تهای قدردان��ی کرد .به گزارش
ايسنا ،محمدجواد ظریف پس از دیدار صبح امروز خود
با یوس��ف بن علوی وزیر ام��ور خارجه عمان در جمع
خبرنگاران حاضر و به چند س��ؤال پاسخ گفت .وی با
قدردانی از نقش پادشاه عمان در قبال مسأله هستهای
و بخصوص ایفای نقش وی در موضوع هستهای گفت:
مرحله اخیر مذاکرات هس��تهای با نقش ویژه عمان و
مداخله ویژه ش��خص پادشاه شروع ش��د .وی با بيان
اينكه مایل بودم از این فرصت هم برای پیگیری روابط
دوجانبه و ارائه آخرین تحوالت در موضوع هس��تهای
هم برای ایجاد و تقوی��ت روابط منطقهای و هم برای
مشورت در موضوعات منطقهای از جمله و بویژه یمن،
استفاده كنم ،گفت :ما آماده هستیم با عمان همه گونه
همکاری داشته باش��یم .وزیر خارجه کشورمان که از
عمان راهی پاکستان شد در کنفرانس خبری با همتای
خود راهحل بحران یمن را گفتوگوی دو طرفه دانست
و خواس��تار آتش بس فوری و توقف بمب��اران مراکز
درمانی و زیرساختهای یمن شد.

حمایت کارگزاران سازندگي و اعتدال و توسعه از بیانیه سوئیس
دو ح��زب کارگ��زاران س��ازندگي و
اعتدال وتوس��عه ب��ا ص��دور بيانيههای
جداگانه از تفاهم اي��ران و  5+1حمايت
کردند و خواستار پرهيز از «کوچک» يا
«بزرگ» نمايي آن شدند.
به گزارش «اي��ران» حزب کارگزاران
بيانيه س��وئيس را حاصل نگرش و روش
ب��ازي «برد  -برد» در ديپلماس��ي ايران
و جهان توصي��ف کرد که بر مبناي آن
«هيچ يک از طرفين مذاکره را نميتوان

برن��ده يا بازنده مطلق دانس��ت؛ چرا که
در اين نوع مذاک��رات طرفين مختارانه
تصميم ميگيرند براي رسيدن به حداقل
توافق از حداکثر خواستهاي خود عبور
کنند».
اين بياني��ه تفاهم بهدس��ت آمده را
«ب��راي کش��وري ک��ه نميخواس��ته و
نميخواهد به س�لاح هس��تهاي دست
يابد،ام��ا دس��تيابي به ان��رژي صلحآميز
هس��تهاي را حق خ��ود ميداند ،طليعه

ي��ک پي��روزي» دانس��ت.کارگزاران ،به
برخي مخالفخوانيها عليه دولت و تيم
مذاکره کننده اشاره و تأکيد کرده است:
«اگر هدف آن باش��د که افکار عمومي را
منحرف س��ازند و عبور يک شبه از يک
دهه تحريم و س��وء تدبير دولت سابق را
از اين دولت بخواهند،در آن صورت حتي
اگ��ر دولت نخواهد ي��ا نتواند ما خواهيم
گفت چه کساني پرونده ايران را به سوي
ش��وراي امنيت سوق دادند و سپس هم

قطعنامهه��اي آن را ورقپ��اره خواندند
در حالي ک��ه لغو همين ورقپارهها عمر
ديپلماتهاي ورزيده ما چون دکتر ظريف
را گرفت!»حزب اعتدال و توس��عه هم با
صدور بيانيهاي ،ضمن حمايت از تفاهم
اي��ران و كش��ورهاي  5+1در مذاك��رات
لوزان س��وئيس تأكيد كرد :خرد جمعي
ايراني با دركي درست از شرايط داخلي،
پيراموني و جهاني ،در  24خردادماه سال
 1392بر اين مهم تأكيد كرد كه ميتوان

آرمانهاي اصيل انقالب اسالمي ،منافع
ملي و ارتقاي رفاه عمومي را با در پيش
گرفتن مش��ي اعتدال ،تعامل سازنده با
توگو بر مبناي اصل تكريم
جه��ان و گف 
متقابل ،پيگيري نمود .در ادامه اين بيانيه
آمده اس��ت :اكنون ميتوانيم با صراحت
اظهار نماييم كه تفاهمات حاصل ش��ده
در مذاكرات لوزان س��وئيس و چارچوب
تدوين شده در بيانيه نهايي اين مذاكرات
بر اس��اس تضمين منافع ملي جمهوري

اسالمي ايران و مطابق با آنچه مورد نظر
بوده است ،به دست آمده و قطعاً موجب
توس��عه فعاليتهاي هس��تهاي كش��ور
خواهد شد .بيترديد اين تفاهمات فصل
جديدي را در آينده كشور خواهد گشود
و رواب��ط سياس��ي ايران و جه��ان را در
مسير تازهاي قرار خواهد داد .ضمن آنكه
در داخل كشور نيز به نفع همه جريانات،
گروهها و ساليق مختلف سياسي است.

