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باهنر:

راندن همه اصالحطلبان
با چوب فتنه ،ظلم است
اخبار
اطالعرسانی
هستهای رسانه ملی
به روایت سرافراز

رئيس سازمان صداوسيما بيان كرد
نگاهي در بين برخي از دولتيان وجود
دارد كه معتقدند بايد آنقدر سطح توقع
از صداوس��يما باال رود كه اين سازمان
هميش��ه بدهكار جلوه داده ش��ود تا
دول��ت براي تأمين بودجه عمل نكند.
به گزارش مهر ،محمد سرافراز درباره
رويكرد سازمان صداوسيما در پوشش و
پخش روند مذاكرات هستهاي در وين
گفت :پوش��ش رسانه ملي درخصوص
انعكاس  ۱۸روز مذاكرات وين گسترده
و مناس��ب بود ،خبرنگاران مختلف در
مصاحبههاي متع��دد آن چيزي را كه
تيم مذاكرهكننده هستهاي كشورمان،
رئيس جمهوري و بقيه اعضاي دولت
مطرح كردن��د به تصوير كش��يدند و
بنابراين صداوسيما زواياي مثبتي را كه
آنها تشريح ميكردند ،انعكاس ميداد.
رئي��س س��ازمان صدا و س��يماي
جمهوري اس�لامي ايران يادآور شد:
اي��ن رويك��رد به آن معنا نيس��ت كه
ديدگاههاي طرف غربي و امريكاييها
درباره مذاكرات منعكس نش��ود زيرا
به هر حال آنه��ا نيز اظهاراتي دارند و
تهديدهايي را در قبال سياس��تهاي
اي��ران انجام ميدهند ك��ه قرار نبوده
از س��وي صداوس��يما سانس��ور شود.
وي تأكيد كرد :بايد مردم نس��بت به
اظهارات طرف غربي و نيز ديدگاههاي
كارشناسان داخل كشور در خصوص
اين مذاكرات آگاه باش��ند ولي عدهاي
توقع دارند فق��ط حرفهاي موافقان
مطرح شود و پوشش صداوسيما يك
طرفه باش��د ،كه اين ام��ر رويكرد ما
نبوده اس��ت .سرافراز ادامه داد :اكنون
دورهاي است كه جمعبندي مذاكرات
 5+1باي��د در مراجع قانوني بررس��ي
ش��ود ،لذا اين بررس��ي بايد عميق و
همه جانبه باش��د و در چنين دورهاي
امكان آن نيس��ت كه صرفاً حرفهاي
موافقان مذاكرات مطرح شود .رئيس
سازمان صداوسيما در پايان با اشاره به
انتقادات اخير دولت نسبت به رويكرد
صداوسيما در انعكاس نظرات مخالفان
مذاكرات هستهاي ،اظهار كرد :نگاهي
در بي��ن برخي از دولتيان نس��بت به
صداوسيما وجود دارد كه معتقدند بايد
آنقدر سطح توقع از صداوسيما باال رود
كه اين سازمان هميشه بدهكار جلوه
داده ش��ود تا دولت به وظايف قانوني
خود در قبال رس��انه ملي براي تأمين
بودجه آن عمل نكند ،بنابراين اهداف
دولت و چنين اظهاراتي سياسي بوده
و واقعي نيست.

ادامه از صفحه اول

واکنشهاي مثبت
مراجع تقليد پس از
جمعبندي برجام

ëëآي�تاهلل س�يد عبدالکري�م
موسوي اردبيلي :ايستادگي تيم
مذاکره کننده ستودني است
در بحث مذاکرات که کار س��خت
و طاقت فرس��ايي بود و همه ما نگران
اي��ن بحث بوديم ،هم ش��خص رئيس
جمه��وری محترم و ه��م تيم مذاکره
کنن��ده ،خصوص��اً وزير محت��رم امور
خارج��ه ب��ا تدبي��ر الزم کار را دنبال
کردند و الحمدهلل نتاي��ج خوبي براي
ملت و دولت به همراه خواهد داش��ت
و م��ن به س��هم خ��ود از فعاليتهاي
صورت گرفته تشکر و قدرداني ميکنم.
ايستادگي تيم مذاکره کننده خصوصاً
دکت��ر ظريف در اين م��دت طوالني،
س��تودني اس��ت و اي��ن ايس��تادگي
باعث ش��د که دنيا به منطق روشن و
توگوي ايران تن دهد .تندرويها و
گف 
بيتدبيريهاي دولت گذشته زحمات
زيادي براي کشور و دولت جديد به جا
گذاش��ت که نمونه آن ،عملکرد دولت
گذش��ته در زمينه سياست خارجي و
پيامده��اي منفي آن بود که هم مردم
و هم ما نگران بوديم و قضايا به شکلي
ش��د که تأثيرات مخرب آن همگان را
نگران کرده ب��ود و در حال حاضر نيز
آث��ار منف��ي آن در جامع��ه ،خصوصاً
اقتصاد کشور و معيشت مردم پيداست.
اميدواريم تالش طاقت فرساي دولت
و خصوص��اً وزارت ام��ور خارجه و تيم
مذاکره کننده ،ثمرات خوبي براي ملت
و کشور داشته باشد و مشکالت مرتفع
گردد و در اين رابطه همه بايد شکرگزار
باشيم و بدون ايرادگيري غير منطقي از
کساني که در اين راه زحمت کشيدهاند
تشکر و قدرداني کنيم ».گفتني است
رئيس دفتر رئيس جمهوري در ديدار
مراجع نامه قدرداني وزير امور خارجه را
به ايشان ارائه کرد.
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دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت :اینکه کسی بخواهد همه اصالحطلبان را
با چوب فتنه براند ،ظلم است .به گزارش ایسنا ،محمدرضا باهنر در نشست خبری و درباره
اظهارات یکی از نمایندگان در مورد اینکه اصالحطلبان خط قرمز شورای نگهبان هستند،
افزود :در مجلس طیفهای متنوعی وجود دارد ،همان طور که در زمان مذاکرات برخی از
آنها میگفتند «بهبه» و برخی میگفتند «اهاه» .اینها افراط است و صدای مجلس نیست.
وی ادامه داد :شاید یک حزب بتواند بگوید که خط قرمزش اصالحطلبان هستند اما برای

نظام اینطور نیس��ت .بلکه خط قرمز نظام فتنه و انحراف اس��ت و اگر کسی بخواهد همه
اصالحطلبان را با چوب فتنه براند ،این را ظلم میدانم .از آن طرف هم اگر قرار باشد همه
اصالحطلبان را منهای ارتباط با فتنه بدانیم درست نیست شورای نگهبان هم به وظایفش
عمل میکند .به گفته باهنر جامعه روحانیت محور هماهنگی اصولگرایی است .نایب رئیس
مجلس درباره نحوه بررسی توافق هستهای در مجلس هم گفت :اگر شورای عالی امنیت ملی
وارد شود و رهبری مصوبه شورا را تأیید کند ،ضرورتی ندارد که به تصویب مجلس برسد.

اهداف جنجالسازی علیه سفر «فابیوس» به تهران
ابراهيم بهشتي

در آستانه س��فر وزیر خارجه فرانسه
به تهران ،وزیر بهداش��ت و س��فیر ایران
در فرانسه در اظهاراتی جداگانه به برخی
مخالفتها و انتقادها نسبت به این سفر
ن
واکنش نش��ان دادهاند .س��ید حس��ی 
هاش��می ،وزیر بهداش��ت ط��رح پرونده
بیم��اران هموفیلی در این ش��رایط را به
مصلحت و از س��ر خیرخواهی ندانس��ته
و علی آهنی س��فیر ایران در فرانسه هم
تأکی��د کرده که از این پس باید بر آینده
روابط تهران -پاریس متمرکز شد و نقشه
راهی جدید ترسیم کرد.
در روزهای گذشته بعد از اعالم خبر
سفر «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه
به کش��ور ،خط خبری و تبلیغاتی منفی
علیه این س��فر از سوی برخی رسانهها و
چهرهه��ای مخالف و منتقد دولت به راه
افت��اد .عمده منتقدان ،هم��ان مخالفان
دیپلماسی هس��تهای دولت هستند که
حاال تالشه��ای خود ب��رای بی فرجام
ماندن مذاک��رات هس��تهای را نقش بر
آب میبینن��د .به گفت��ه «ابراهیم نکو»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس« ،این
دس��ته از منتق��دان بع��د از ناامیدی از
تأثیرگذاری بر روند مذاکرات هس��تهای
حاال حاشیهسازی روی برخی پیامدهای
توافق هستهای و از جمله رفت و آمدهای
دیپلماتیک را س��رلوحه کار خ��ود قرار
دادهاند».
مخالفان و منتقدان در روزهای گذشته
ب��ا بازخوانی پرونده «خونه��ای آلوده»
وارداتی از فرانس��ه در سالهای گذشته
همچنین ادعا کردهاند که به خاطر مواضع
تند فابیوس در روند مذاکرات هس��تهای
احساسات مردم ایران جریحهدار است و
نباید وزیر خارجه فرانسه به این زودی به
تهران سفر میکرد.
روزنام��ه «کیه��ان» در ادامه مطالب
انتقادی خود ،دیروز نیز تیتر یک خود را
ب��ه «فابیوس ،تحریم ،ایدز و اینک فرش
قرمز!» اختصاص داد .این روزنامه مدعی
ش��ده که اس��تقبال از وزیر امور خارجه
دهن کج��ی به ملت اس��ت .خبرگزاری
فارس هم در ادام��ه همین خط خبری
خود روز گذش��ته مصاحبهای با یکی از
وکالی پرونده خونهای آلوده را منتشر
کرده و به نقل از «دامون شعبانی» نوشته
است« :بعید میدانم در دولتمردان ما این
حمیت باش��د که بروند و این مسأله را با
فابیوس مطرح کنند و از وی در خواست
غرامت کنند و به او بگویند  ۳هزار نفر در
این پرونده متحمل ضرر و آسیب فراوان
شدند».
برجسته کردن پرونده خونهای آلوده
در آس��تانه س��فر لوران فابیوس به ایران
در شرایطی است که ماجرا به سالهای
 1361ت��ا ( 1364فابی��وس در ای��ن
سالها نخس��ت وزیر فرانسه بوده است)

وزیر بهداشت :زنده شدن پرونده هموفیلیها سیاسی است

وزیر بهداشت :فابیوس یک شخصیت
بینالمللی اس�ت؛ یک دع�وای حقوقی
داریم که همانند آن در کشورهای دیگر
اتف�اق افت�اده و ب�ه مجام�ع بینالمللی
ش�کایت بردهان�د و ح�اال اگر ط�ی این
س�الها ضعیف عم�ل کردهای�م ،اکنون
مطرح ک�ردن ای�ن پرونده در راس�تای
مصالح یک کشور نیست

بازمیگردد که یک شرکت فرانسوی به
نام «مریو» اقدام به فروش فاکتورهای
انعقاد خون به چند کشور از جمله ایران
کرده اس��ت .مصرف این داروها منجر
ب��ه ابتالی تعدادی از مصرف کنندگان
به بیم��اری هپاتیت و ایدز میش��ود.
ماجرا در س��الهای بعد تبدیل به یک
پرونده حقوقی بینالمللی میشود .در
ایران اما س��ال  ،۱۳۸۳دادگاه شکایت
مبتالیان از سازمان انتقال خون تشکیل
میش��ود و دادگاه حکم ب��ه پرداخت
خس��ارت از طرف این سازمان به ۹۷۴
ش��اکی پرونده ،درم��ان بیماران مبتال
و عذرخواه��ی وزارت بهداش��ت داد.
سازمان انتقال خون ایران در سال 1387
با تشکیل پروندهای از شرکت فرانسوی
«مریو» ش��کایت کرد .با اثبات کوتاهی
شرکت فرانسوی در تولید محصول سالم،
سایر کش��ورها نسبت به دریافت غرامت
از این ش��رکت اقدام کرده و توانس��تند
خسارات خود را دریافت کنند .آن گونه
که خبرگزاری فارس نوش��ته ،ایران تنها
کشوری است که هنوز موفق به دریافت
خسارت خود از این شرکت نشده است.
ëëوزی�ر بهداش�ت :نباید دس�تگاه
دیپلماسی را دچار چالش کنیم
در واکنش به این فضاس��ازیها ،وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،طرح
پرونده ابتال به ایدز بیماران هموفیلی را
در آس��تانه س��فر وزیر خارجه فرانسه به
ای��ران به مصلحت ندانس��ت و گفت :در
مورد پرونده بیم��اران هموفیلی باید آن

عض�و کمیس�یون امنی�ت
مل�ی :اگر بنا ب�ر مجازات
فرانسه به خاطر مواضع تندش
در روند مذاکرات باشد ،قاعدت ًا
کش�ورهایی مثل چین و روسیه
هم نباید از این قاعده مس�تثنی
باش�ند که  6قطعنام�ه ظالمانه
علیه ایران را در ش�ورای امنیت
س�ازمان مل�ل امض�ا کردن�د
گونه که در شأن ملت و منافع ملی است
عمل کرد و نباید دس��تگاه دیپلماس��ی
کش��ور را دچار چالش کنیم .به گزارش
ن هاشمی گفت :فابیوس
ایرنا ،سیدحس 
یک ش��خصیت بینالمللی اس��ت؛ یک
دعوای حقوق��ی داریم که همانند آن در
کشورهای دیگر اتفاق افتاده و به مجامع
بینالمللی شکایت بردهاند و حاال اگر طی
این سالها ضعیف عمل کردهایم ،اکنون
مطرح کردن این پرونده در راستای مصالح
یک کشور نیست ،چون به طور مثال اگر
فردا شخصیتی از آلمان بخواهد به ایران
سفر داشته باشد ،باید مسائلی مانند نقش
داش��تن آنان در جنگ تحمیلی مطرح
شود.هاش��می با بیان اینکه پرونده ابتال
به ایدز بیماران هموفیلی در دوره ما اتفاق
نیفت��اده ،گفت :غرامت ای��ن بیماران در
دولتهای گذشته به خانوادهها پرداخت
ش��ده و همچنان نیز در حال دادن این

ظریف در سفر منطقهاي خود به كويت ،قطر و عراق مطرح كرد

تأكيد بر نقش مرجعيت ديني در مبارزه با افراطگرايي

س��فر دورهاي وزير ام��ور خارجه ايران به
كش��ورهاي كويت ،قطر و عراق روز گذشته
با حضور محمدجواد ظريف در نجف و بغداد
پيگيري ش��د .س��فري كه هدف از انجام آن
از يك س��و گفتوگو درباره توافق هستهاي
و تأكي��د بر تأثير مثب��ت آن در صلح و ثبات
منطقه اس��ت و از ديگر س��و دعوت ايران از
هم��ه كش��ورهاي منطقه براي اتح��اد عليه
افراطگرايي در آن پيگيري ميش��ود .ظريف
كه روز يكشنبه به كويت و قطر سفر كرده و
با مقامات عالي اين دو كشور ديدار و گفتوگو
كرده بود ،شامگاه يكشنبه سفر خود به عراق
را با س��فر به كربالي معلي و نجف اشرف و
زيارت حرم اهل بيت(ع) آغاز كرد.
ëëدیدار با آیتاهلل سیستانی
وي پیش از ظهر ديروز با آیتاهلل سید علی
سیس��تانی مرجع عالیقدر شیعیان در عراق
دیدار و گزارش��ی از رون��د و نتیجه مذاکرات
و توافق��ات حاصل��ه در پرونده هس��تهای به
ایش��ان ارائه ک��رد .ظريف همچنی��ن درباره
اوضاع عراق و مس��ائل جهان اسالم با مرجع
عالیقدر ش��یعیان در عراق گفتوگو و تبادل
نظر کرد .ديدار و گفتوگو با «فؤاد معصوم»
رئیس جمهوری« ،حیدر العبادی » نخس��ت
وزیر« ،س��لیم الجبوری» رئی��س مجلس و
«ابراهیم جعفری» وزیر خارجه عراق از جمله
برنامههاي روز گذشته ظريف بود.
ëëنقشمان را در مبارزه با افراطگرایی
در عراق حفظ میکنیم
وزیر ام��ور خارجه ايران پ��س از دیدار با
آیتاهلل سیس��تانی در یک نشس��ت خبری
تأكيد ك��رد :همواره در کنار م��ردم و دولت
عراق در مب��ارزه با افراطگرایی و تروریس��م
بودهایم و این نقش را حفظ خواهیم کرد.
ظریف با بيان اينكه این سفر منطقهای به
عنوان اولین سفر بعد از توافقنامه هستهای،
برای ایجاد روابط و گفتوگوهای مستمر بین

س�فیر ایران در فرانس�ه :از حدود دو
سال قبل رئیس جمهوري و وزیر خارجه
فرانس�ه براین موضع تأکید میکردند که
«ظرفیت هس�تهای صلحآمیز ایران بله،
بمب اتمی خیر ».این موضعگیری دقیق ًا با
موضع ایران منطبق بود چون ما به دنبال
بمب هس�تهای نیس�تیم و فت�وای رهبر
معظم انقالب نیز بر این امر تأکید دارد

کشورهای حوزه خلیج فارس صورت گرفته
است ،گفت :افراطگرایی و فرقهگرایی خطری
است که همه ما را تهدید میکند و نیاز است
مردم ،کشورها و دولتهای منطقه هماهنگ
و هم��راه هم با این پدی��ده مبارزه کنند .وي
در ادامه تصريح كرد :در این زمینه ،مرجعیت
دینی همواره نقش بس��یار بارز ،برجس��ته و
سازنده داشتهاند و امروز با آیتاهلل سیستانی
و دیگر مراجع دیدار داشتم.
ëëمشکالت منطقه باید تمام شود
محمدجواد ظريف كه عصر روز يكشنبه
و پيش از س��فر به عراق به قطر س��فر كرده
ب��ود ،در دی��دار ب��ا امیر قط��ر ،گفتوگو با
دوس��تان را شیرین و دارای اصالت دانست و
گفت :مشکالت جاری منطقه باید یک جایی
تمام ش��ود .وي با اش��اره ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ روابط با
همس��ايگان بوي��ژه ﻛﺸﻮﺭﻫﺎی ح��وزه ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎﺭﺱ ،ﻟﺰﻭﻡ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎههای ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺮای
غلبه بر مشكالت در منطقه را مورد تأﻛﻴﺪ ﻗﺮاﺭ
ﺩاﺩ و اﻓﺰﻭﺩ :ما كام ً
ال آماده همكاري و همفكري
ﺑﺎ كش��ورهاي منطق��ه در س��طوح ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ
و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺁن را ی��ک ﺿﺮﻭﺭﺕ
میﺩاﻧﻴﻢ .اﻣﻴﺮ قط��ر ﺿﻤﻦ ﺧﻮﺷﺎمدﮔﻮیی ﺑﻪ
ﻭﺯﻳﺮ اﻣﻭﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ و اﺑﺮاﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎل��ی اﺯ ﺗﻮاﻓﻖ
اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ  ،5+1ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﺏ و ﺗﺎﺭیخ��ی ﺭﻭاﺑﻄ
ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ اﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﺮاﻥ هی��چ
گاه ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎص��ی ﻧﺪاش��تهایم و همواره از
حقوق هستهاي ايران حمايت كردهايم.

غرامتها هستیم .وزیر بهداشت افزود:
زنده ش��دن موض��وع قدیم��ی پرونده
هموفیلیها همزمان با س��فر مقامات
خارجی و توافق اخیر حتماً سیاس��ی
بوده و از سر خیرخواهی نیست.
ëëس�فیر ایران در فرانس�ه :سفر
فابی�وس فصلی جدی�د در روابط
تهران -پاریس
محور دیگر م��ورد توجه منتقدان،
مواض��ع فرانس��ه در رون��د مذاک��رات
هستهای است .علی آهنی ،سفیر ایران
در پاری��س در این باره به ایرنا گفت :از
حدود دو س��ال قبل رئیس جمهوري
و وزی��ر خارجه فرانس��ه براین موضع
تأکید میکردند که «ظرفیت هس��تهای
صلحآمیز ایران بله ،بمب اتمی خیر ».این
موضعگیری دقیقاً با موضع ایران منطبق
ب��ود چون م��ا به دنبال بمب هس��تهای
نیستیم و فتوای رهبر معظم انقالب نیز
بر این امر تأکید دارد .وی ادامه داد :دولت
فرانسهدرعیناینکهدرموضعگیریهایش
تحفظات��ی را در قب��ال متحدین عرب و
رژیم صهیونیستی داشته ،موضع سخت
خ��ود را این طور توجیه میکرد که بايد
به یک توافق محکم دست یافت که هم
ضمانت اجرایی داشته باشد و هم اینکه
بهانه به دیگر کشورهای منطقه ندهد که
بخواهند به دنبال دس��تیابی به فناوری
هستهای غیر صلحآمیز بروند.
آهن��ی خاطرنش��ان ک��رد :از حدود
یک س��ال قبل ب��ه این طرف ،ش��اهد
تح��ول مثبت ،ه��ر چند ب��ا آرامی ،در

نگاه دولت فرانس��ه نس��بت ب��ه روابط
ب��ا جمهوری اس�لامی ای��ران بودهایم و
نهایتاً مشارکت و نقش فرانسه در گروه
 5+1برای دس��تیابی به توافق هستهای
غیرقابل انکار بوده است .سفیر ایران در
پاریس ادامه داد :اخیراً جلسه مهمی در
وزارت خارجه فرانس��ه ب��ا حضور تعداد
زیادی از ش��رکتهای فرانسوی برگزار
ش��ده بود برای اینکه این ش��رکتها را
برای آمادهس��ازی و برق��راری ارتباطات
و تعامالتش��ان با طرفه��ای ایرانی و
سرمایهگذاری در ایران مورد تشویق قرار
دهند .وی با بیان اینکه در نتیجه تغییر
رویکرد سیاس��ی و با ن��گاه مثبت دولت
فرانس��ه پس از توافق هستهای ،احیاي
مناسبات دیرینه دو کشور در حوزههای
سیاس��ی ،پارلمانی ،اقتصادی ،فرهنگی
و علمی و دانش��گاهی نیز از چش��مانداز
روش��نی برخوردار خواهد ش��د ،گفت:
البته رویکرد سیاسی و سخت سالهای
گذشته دولت فرانسه تالش مضاعفی را
از سوی شرکتهای فرانسوی میطلبد
تا بتوانند غیبت خود را ترمیم و جبران
کنند که بدون شک پیشنهادهای رقابتی
و تأمین تسهیالت اعتباری از سوی آنان
میتواند کمک کننده باشد.
ëëعضو کمیسیون امنیت ملی :باید
از احساسات عبور کرد
عباسعلی منصوری ،عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس
هم در واکنش به این انتقادات ،یادآوری
کرد که اتخاذ سیاستهای کالن در حوزه
سیاس��ت خارجی برعه��ده رهبر معظم
انقالب اس��ت و ایش��ان هم بجز امریکا
و رژیم صهیونیس��تی ارتباط با کش��ور
دیگری را خط قرمز ندانستهاند .نماینده
کاش��ان به «ایران» گفت که این رفت و
آمده��ای دیپلماتیک تض��ادی با اهداف
انقالب و اصول نظام ندارد و در راس��تای
تأمین منافع ملی اس��ت چرا که ما برای
افزایش صادرات و رونق تولیدات داخلی
نیازمند بازارهای اروپایی هس��تیم .این
نماینده مجلس با بیان اینکه اگر دولتی
در راستای توسعه مناسبات و ارتباطات
با دنیای پیرامون قدم برندارد جای سؤال
و تأم��ل دارد ،افزود :اگر بن��ا بر مجازات
فرانس��ه به خاطر مواضع تندش در روند
مذاکرات باش��د ،قاعدتاً کشورهایی مثل
چین و روس��یه هم نبای��د از این قاعده
مستثنی باش��ند که  6قطعنامه ظالمانه
علیه ایران را در ش��ورای امنیت سازمان
ملل امضا کردند .ب��ا این حال این عضو
کمیسیون امنیت ملی تأکید دارد که در
حوزه سیاست خارجی باید از احساسات
عبور کرد .او به دولت پیش��نهاد میکند
که به انتقادات منتقدان به اندازه وزنشان
توجه کن��د ،اگر حرف کارشناس��ی بود
مورد توجه قرار دهد ،در غیر این صورت
برنامهها و سیاست خود را اجرایی کند.

مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا امروز به تهران ميآيد

مذاکره موگريني و ظريف براي اجراي توافق هستهاي

فدریکا موگرینی ،مسئول  42ساله سیاست خارجی
اتحادیه اروپا ،امروز برای دیدار با برخي مقامات ايران از
جمله رئیس دستگاه دیپلماسی به تهران سفر ميكند.
او پيش از س��فر به تهران در س��فر به رياض با تعدادي
از مقامات عربس��تان از جمله «عادل الجبير» وزير امور
خارجه اين كش��ور ديدار و گفتوگو كرد و سپس براي
س��فري يك روزه راهي تهران ش��د .موگريني پيشتر
اعالم كرده بود كه در سفر به ايران با مقامات كشورمان
درباره اجراي توافق هستهاي و نيز موضوعات منطقهاي
و دوجانبه تبادل نظر خواهد كرد.
وي كه از آبان ماه سال  93و با رأي رهبران اروپايي،
رياست سياست خارجي اتحاديه اروپا را برعهده گرفته
اس��ت ،از نيم��ه آذر  93با همين س��مت و ب��ه عنوان
هماهنگ كننده در مذاكرات هس��تهاي اي��ران و 5+1
حضور يافت و س��رانجام  23تيرماه نس��خه انگليس��ي
بيانيه پاياني مذاكرات هس��تهاي و اعالميه دستيابي به
توافق تاريخي وين را قرائت كرد .اتفاق افتخارآميزي كه
كاترين اشتون به عنوان سلف موگريني ،تالش بسياري
براي به دس��ت آوردن آن كرده ب��ود؛ اما در نهايت اين
افتخار نصيب سياستمدار جواني چون او شد.
موگرين��ي پس از خاوير س��والنا و كاترين اش��تون،
سومين مسئول سياست خارجي اروپا است كه به تهران
س��فر ميكند .او پيش از برعهده گرفتن اين س��مت به
مدت چند ماه وزارت امور خارجه ايتاليا را برعهده داشت
و با اين حال هر دو س��مت س��پرده ش��ده به او با اين
انتقاد مواجه بود كه موگريني سياستمدار كم تجربهاي
است .انتقادي كه حاال پس از چندين ماه حضور مؤثر او
در يكي از سختترين و پيچيدهترين مذاكرات سياسي
تاريخ معاصر ،چندان محلي از اعراب ندارد.
فدري��كا موگريني  10آب��ان  93و با چند ماه تأخير
نسبت به پايان دوره مسئوليت اشتون مسئوليت سياست
خارجي اتحاديه اروپا را برعهده گرفت .انتخابی که در آن
با توجه به در میان بودن پرونده مذاكرات هستهاي روي
ميز كار سياست خارجي اروپا موضوع پاياننامه دكتراي
او بيتأثير نبود .زيرا موگريني دکترای خود از دانش��گاه
«السپلنزا»ی رم را با ارائه پایاننامهای با عنوان «رابطه
سیاس��ت و دیانت در اس�لام» دريافت كرده بود و این

در حالی بود که نقطه ات��کای تیم مذاکره کننده ایران
در اصرار بر صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهایاش بر
فتوای رهبر معظم انقالب درباره حرمت تولید و استفاده
از سالحهای هستهای قرار داشت.
مسئول ايتاليايي سياست خارجي اتحاديه اروپا گرچه
به نظر ميرسد حاصل كاشت و داشت اشتون انگليسي
را در وين برداش��ت كرده است ،اما در به هدف رساندن
آنچه اشتون براي او به ارث گذاشت ،موفق عمل كرد.
موگريني اگرچه به اندازه اشتون فرصت نداشت تا با
فرهنگ مردم ايران آش��نا شود و كارش به آنجا نرسيد
كه ناچار باش��د براي پيش��برد مذاكرات دست به دامن
طراح��ان لباس ايراني ش��ود اما يك��ي از پربازتابترين
چالشه��اي خودش را با وزير امور خارجه ايران بخوبي
مديري��ت كرد .او كه تهديدش به ت��رك ميز مذاكره با
خطاب جدي محمدجواد ظريف و اين جمله كه «هرگز
ي��ك ايران��ي را تهديد نكنيد» مواجه ش��ده بود ،بعد از
انتشار این موضوع در مصاحبه با شبکه خبری ()CNN
امریکا در مورد مش��اجره لفظیاش با ظریف گفت« :در
این مذاکرات همه دنبال حفظ منافع کش��ورهای خود
بودند .ش��اید فرهنگ ما ایتالیاییها با ایرانیها نزدیک
باش��د اما آنجا نژادهای مختلف با فرهنگهای مختلف
داشتیم .ما بارها در این مذاکرات صدایمان را باال بردیم
ام��ا این به خاطر ج��دی بودن فضای مذاک��رات بود و
اینکه همه میخواس��تیم کار خیلی جدی به سرانجام
برس��د .با ای��ن همه ،ما با هم بر اس��اس احترام متقابل
س��خن میگفتیم و در فضایی ج��دی بحثها را پیش
بردیم ».موضعگيري كه راه را براي ادامه گفتوگوهاي
مسالمتآميز باز ميگذاشت.
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دگرخوان
ëëيادداشت « :كاسبان تحريم چه كساني هستند؟»؛ حسين راغفر
در اث��ر اي��ن تحريمه��ا ،كش��ورهايي مثل
امارات و قطر به كشورهاي واسطه براي انتقال
كاالهاي موردنياز تبديل ش��دند .اين تحريمها
در واق��ع موج��ب رونق و ش��كوفايي اقتصادي
چنين كش��ورهايي بود .در واقع ما ش��اهد آن
بوديم كه تحريمها ،اماكن بعضاً توسعهنيافته مثل دوبي را متحول كردند و
سود سرشاري نصيب دولتهاي آنها كردند .همچنين در اين 36سال تعداد
بسياري از ايرانيها به مناطقي مثل دوبي رفتند و مراكز واردات و صادرات
ايج��اد كردند تا از اين طريق بتوانند با واس��طه به ايران كاال منتقل كنند.
آنان در اين فرآيندها س��ودهاي افسانهاي و هنگفتي به جيب زدند .چنين
افرادي با انحصارهايي كه ريش��ه آنها در داخل كش��ور بوده است از فضاي
تحريمها بيش��ترين بهرهبرداري را داشتند و طبيعي است كه درحال حاضر
با رفع تحريمها و حضور بنگاههاي خارجي در كش��ور بيش��ترين آسيب را
خواهن��د ديد ،لذا آنها در اين ش��رايط اتهامات مختلفي را در جهت حضور
بنگاهه��اي خارج��ي وارد كنند .اين افراد فرياد س��ر ميدهند كه ضرورتي
براي ورود بنگاههاي خارجي به كش��ور وجود ندارد .اين درحالي اس��ت كه
ميتوان نمايندگي بنگاههاي خارجي را در كش��ور داش��ته باش��يم و از اين
طريق قادر خواهيم بود به كش��ور كاال وارد كنيم .چه بس��ا در بس��ياري از
موارد ،اين كاالها در داخل كشور توليد خواهند شد كه خود ميتواند منجر
به اش��تغالزايي در داخل ش��ود .اين كاالها حتي ميتواند براي صادرات به
كشورهاي مجاور مورد استفاده قرار گيرد.
ëëگفتو گو  /مرعشی :دولت نيازمند جسارت است
دولت حرکتهای مثبتی در حوزه سیاست
داخلی را آغاز کرده است .البته هنوز ورود قاطع
و ج��دی به این حوزه نداش��ته اما تغییر برخی
رویکردها در ماههای اخیر جای امیدواری دارد
و میتواند این گمان��ه را تقویت کند که دولت
از حوزه سیاست خارجی قدری فارغ شده و حاال بیشتر به سیاست داخلی
توجه میکند .من فکر میکنم خود آقای روحانی در قامت رئیسجمهوری
کامال میداند کجا ایس��تاده و چه نیازهایی با چه اولویتهایی در سیاس��ت
داخلی وجود دارد .همینطور معتقدم میداند که چه آسیبهایی میتواند
از این حوزه به کشور و دولت تحمیل شود .اما بر این باور هستم که دولت
برای پرداختن به سیاس��ت داخلی نیازمند جس��ارت بیشتری است .یعنی
شناخت هست اما جسارت هنوز به اندازه کافی به وجود نیامده .ما از خیلی
چیزهای پرونده و مذاکرات هس��تهای باید درس بگیریم و آن را در داخل
بازتولید کنیم که یکی از آنها هم همین جس��ارت برای ورود به بحثهای
سنگینی است که میدانیم دیر یا زود باید تکلیف آنها را مشخص کنیم .ما
گریزی از این نداریم که به این فرآیند خودی و غیرخودی کردن نیروها با
رویکرد سیاس��ی پایان دهیم و با فرایندی حقوقی و واقعبینانه رقابت خود
را پی بگیریم.
توگو  /باهنر :در فراكسيون رهروان قسم نخوردم
ëëگف 
موضوع هس��تهاي بايد از رقابت جريانهاي
سياسي بيرون برود .در امريكا برخي ميگويند
اختالفها بر س��ر تفاهمنام��ه ،صوري يا جنگ
زرگ��ري اس��ت ،ام��ا م��ا معتقد هس��تيم بين
دموكراتها و جمهوريخواهان اختالف واقعي
وجود دارد ،ولي در كش��ور ما اين اختالف نيس��ت و نبايد هم باشد .من از
قبل هم گفتهام ايران هر قراردادي امضا كند يك تفاهم دستهجمعي است...
انتخاب��ات يكقطبي كه اص ً
ال معنا ندارد .بيش از چهار قطب هم همينطور
البته من احتمال س��ه قطبي را بيش��تر از همه ميدانم ...اصالحطلبان كه
هميش��ه بودهاند .دورههاي قبل هم بودن��د .دوره قبل كمي دلمرده بودند
ي��ا حالوحوصلهاش را نداش��تند .يا كمي هم هنجارش��كني كردند و از آن
هم تبري نجس��تند و دليلهايي مانند اينها ...رد صالحيت شدند و با فتنه
 ٨٨مواضعش��ان را مش��خص نكردند .ميخواهيد همه را به رديف مشخص
كنم؟ ولي اين دوره هس��تند .تئوريس��ينهاي آنها ه��م گفتهاند كه ما در
انتخابات بايد با نظام كار كنيم .انتخابات رقابت احزاب درون نظام اس��ت...
اگر دوس��تان اصالحطلب بيايند و در چارچوبهاي كشور وارد بازي شوند،
ما حتماً از حضور يك رقيب قدر جدي استقبال و حمايت ميكنيم ...محور
وحدت ما جامعتين اس��ت .جامعتين جلسات متعددي با ما ،با پايداري و با
آقاي الريجاني گذاش��ته اس��ت ...ما آقاي ناطق را همواره دعوت كردهايم...
ما دعوت نميكنيم كه بيايند با ما كار كنند؛ ما دعوت ميكنيم كه ايش��ان
فعال سياس��ي شوند .پاسخي كه ايشان همواره به ما ميدهند اين است كه
من احس��اس تكليف نميكنم كه بيايم و اين مش��كل ماست ...درباره آقاي
مهندس موس��وي ،من نميخواهم از تعبيرهاي خاص استفاده كنم .من با
مهندس موسوي از زمان دولت دومشان مشكل داشتم .اگر هم دستتان به
ايش��ان رسيد ،اين را بگوييد و سؤال كنيد ...سنم رفته باال ،ميخواهم بروم
دنبال زندگي و بازنشستگي.

ادامه از صفحه اول
توافق؛ سرآغاز شکوفايی مناسبات منطقهای

جمهوري اس�لامي ايران با پش��توانه ملی ،همبستگی داخلی ،مدیریت
ریاست محترم جمهوري و راهبری داهیانه رهبر معظم انقالب از مذاکرات
هستهای سربلند و موفق بیرون آمد .زمان آن است که این موفقیت خود را
با منطقه و همس��ایگان تقسیم کرده و میوه این همدلی و همزبانی داخلی
به برون مرزها نیز صادر ش��ود .نتیجه این همگرايي در منطقه همان بمبی
است که چاشنی آن در وین گذاشته شد .این صحیح است که وزن و قدرت
جمهوري اسالمي ايران بعد از مذاکرات و تفاهم افزایش یافته است لیکن از
این نیرو و انرژی جدید قرار اس��ت در جهت تحکیم دوستی ،امنیت و رفاه
در منطقه بهرهبرداری شود.
در حالی که مقامات و ش��رکتهای بزرگ کش��ورهای اروپايي در صف
ورود ب��ه ایران قرار گرفتهاند ،دکتر ظریف وزیر خارجه کش��ورمان با هدف
تحکیم مناسبات منطقهای ،توسعه رفاه و امنیت و زدودن زمینههای افراط
و تروریس��م شروع به انجام سفر به چند کش��ور منطقهای كرده است .این
س��فرها ادامه خواهند داشت و پیام دوستی ملت با فرهنگ و تاریخی ایران
را به دولتها و ملتهای منطقه ابالغ خواهند كرد.
در س��فرهای دکتر ظریف به منطقه ،جمهوري اس�لامي ايران به دنبال
تش��کیل و تحکیم ائتالف برای دوستی و تقابل با ناامنی و افراطگری است
و بدون حصول به این هدف ،کش��ورها قادر به چش��اندن طعم شیرین این
تفاهم بینالمللی با  5+1نخواهند بود .این پیام اصلی دیپلماس��ی جمهوري
اسالمي ايران بعد از توافق هستهای است .دکتر ظریف در مالقاتهای خود
با مقامات کش��ورهای منطقه به جهان خواهد گفت که روی میز ایران تنها
گزینه موجود گزینه دوس��تی و برادری است و اگر دیگر قدرتهای جهان
نیز دغدغه صلح و امنیت جهانی را دارند ،باید از این رفتار کش��ورمان الگو
بگیرند و روی میز خود را کام ً
ال پاک کرده و تنها گزینه تش��ویق دوستی و
تعامل را باقی بگذارند.
البت��ه در این میان نباید از ترفندهای جدید دش��منان صلح و همکاری
منطقهای غافل بود .آنها نیز به موازات تالشهای ایران و کشورهای منطقه
برای توس��عه مناس��بات به تالشهای مذبوحانه خود ب��رای تفرقهافکنی و
فاصلهان��دازی بین کش��ورها خواهند افزود ،چرا که آنه��ا ظرفیت و توفیق
عب��رت گرفتن از گذش��ته را ندارن��د و همچنان به تکرار اش��تباهات خود
خواهند پرداخت با این تفاوت که دیگر ،دولتها و ملتهای منطقه ،بخوبی
ب��ه ترفندهای آنان آگاه ش��ده و فریب دروغپردازیهای آن��ان را نخواهند
خورد .دوران ،دوران تحکیم دوستیها و تعمیق همکاریهاست.
م��ا بر این باوریم که با اتحاد و دس��ت در دس��ت هم دادن کش��ورهای
منطقه از عه��ده ناهنجاریها برخواهیم آمد و ب��ا همافزايي قدرت ایران و
منطقه به پاکس��ازی پیرامون خود برای فراهم آوردن س��کوهای پرش رفاه
و اقتص��اد موفق خواهیم ش��د .اس��تراتژی همکاریه��ای جمعی و تحکیم
پیوندهای منطقهای سیاس��ت گزینش��ی جمهوري اس�لامي ايران است و
بدیلی برای آن نمیشناسد.

