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اخبار

«جریان سوم» با «صداي ملت» آمد

توصیه انتخاباتی عارف به جوانان و دانشجویان

محمدرضا عارف گفــت :با توجه به
تفکر اســامی و روحیه اصالحطلبی با
روشهــای غیرقانونــی رقیب را حذف
نمیکنیم ،بلکه مردم با حضور در پای
صندوقهــای رأی ،رقبایمان را حذف
میکنند.
به گزارش ايســنا ،رئیس شــورای
سیاســتگذاری اصالحطلبان در همایش «انتهای جمهوری بهارســتان» در
دانشــگاه امیرکبیر ،اظهار کرد :با همان روحیه تکلیف و نشــاطی که داریم،
بــه میدان میرویم ،هیچ رفتاری نمیتواند جوانهای ســختکوش ما را برای
حضور در انتخابات بی نشاط کند .ما به نشاط نیاز داریم ،خواهش میکنم اگر
اختالفی دارید ،تا هفت اســفندماه کنار بگذارید و با هم همراه شــوید .وی با
بيــان اينكه «جریان تندرو نمیخواهد مردم در انتخابات حضور پیدا کنند»،
افزود :با نیامدن مردم و شــما دانشجویان به صحنه انتخابات مجلس تشکیل
میشود؛ اما مجلسی که دغدغه شما را ندارد.
رئيس شوراي سياستگذاري اصالحطلبان با بیان اینکه خودمان را روبهروی
نظام قــرار نمیدهیم ،اظهار کرد :اصالحطلبان عقبنشــینی کردن را قبول
نمیکنند .ما خودمان را روبهروی نظام نمیدانیم .درست است که زاویه ایجاد
شــد و نمیگوییم که چقــدر در ایجاد این زاویه ما مقصــر بودیم یا تریبون
دشمنانمان به آن دامن زدند ،اما آنچه مهم است ،این است که ما خودمان را
از نظام میدانیم .این موضوع هم بدان معنا نیست که هر اقدامی را که نهادها
انجام میدهند ،قبول داریم.
وی افــزود :ما با اصولگرایان در یک جریان ســالم رقابــت میکنیم و با
اعتدالیون و مســتقلین همکاری میکنیم .یکی از دالیل طول کشیدن ارائه
فهرســت اصالحطلبان ،همین بود که میخواستیم ائتالفمان نهایی شود و
خواهشمان از جوانان اصالحطلب این است که شرایط کشور را درک کنند.
ëëمطهری :مشارکت باال ترکیب مجلس را تغییر میدهد
علی مطهری ،نماینده تهران در مجلس هم طی ســخنانی در این مراسم با
تأکید بر ضرورت افزایش مشارکت در انتخابات مجلس آینده گفت که اگر میزان
مشارکت باال باشد ،ترکیب مجلس نیز تغییر خواهد کرد .وی افزود :به هر حال
در بین کاندیداهای موجود افراد خوشفکری وجود دارند؛ لذا در انتخابات شرکت
کنید و بقیه را هم برای شرکت در انتخابات تشویق کنید .اگر در انتخابات پیش
رو مشارکت نکنید ،مجلسی شبیه مجلس نهم خواهیم داشت.
مطهــری درباره برجام دو نیــز گفت :اینکه ما از راه گفتوگو بســیاری از
مشــکالت داخلی از جمله موضوع حصر ،باالرفتن از دیوار سفارتخانهها و لغو
کنسرت را حل کنیم ،حرف درست و ایده خوبی است .چرا بعضیها با این امر
مخالفت میکنند؟ وی درباره دانشجویان ستارهدار نیز با بیان اینکه «دانشجویان
ســتارهدار واقعیتی است که بویژه در ســال  88پررنگ شده است ،گفت :اگر
مدرکی از ایجاد آشــوب ،تخریب و آتش زدن اموال عمومی وجود داشته باشد،
هر حکومتــی با چنین فردی برخورد میکند اما نباید به صرف حضور در یک
تجمع و سر دادن شعار ،کسی را از تحصیل محروم کنیم.
اگر در چنین شــرایطی یک مجلس قوی وجود داشته باشد ،مث ً
ال نامه 50
نماینده به وزیر اطالعات میتواند مشکل را قدری حل کند .اما اآلن نمایندهها
چنین نامههایی را امضا نمیکنند و میترســند رد صالحیت شــوند؛ لذا اگر
مجلس آزادتر باشــد ،از این جهت فایده بیشتری دارد .محرومیت استادان به
بهانه فتنه هم موضوعی از همین دست است.

جالییپور :باز هم میتوان افراطیون را غافلگیر کرد

عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران گفــت :آن نیروی اجتماعی-
سیاســی که در ســال  ،92آنهایی را که از رد صالحیت آقای هاشمی حمایت
کرده و انتخابات را تمام شــده دانسته بودند ،غافلگیر کرد ،در انتخابات  94نیز
میتواند این کار را تکرار کند.
حمیدرضا جالییپور در گفتوگو با ایرنــا افزود :با وجود رد صالحیتهای
گســترده ،این نیرو قادر است دوباره جامعه را خوشحال کند و مجلسی معتدل
و همســو با دولت را سر کار بیاورد که در آن هم شاهد حرکت بهتر جامعه به
سمت توســعه متوازن باشد و هم به تغییر نســل و جوان شدن بدنه سیاسی
کشــور کمک کند .دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه عدهای
میخواهند انتخابات را کام ً
ال هرس کنند تا در شرایط خطیر آینده آن طور که
میخواهند ،محصول مورد نظرشان را برداشت کنند ،افزود :نیرویی که در مقابل
گشایش سیاسی و فرهنگی آقای روحانی به شدت مقاومت میکند ،به این امید
بســته است که مجلسی با اکثریت مخالفان دولت را تشکیل داده و پس از آن
بار دیگر کرسی ریاست جمهوری را نیز از آن خود و حاکمیت را یکدست کند.
یعنی تکرار تجربه زیانباری که در دولت قبل اتفاق افتاد.

دادستان تهران :از چند وزير دولت سابق
در پرونده بابک زنجاني تحقيق شد

دادســتان عمومي و انقالب تهران در نشست مشــترک دادستاني تهران
و فرماندهي نيروي انتظامي با اشــاره به اتمام جلســات رسيدگي به اتهامات
بابک زنجاني متهم بزرگ نفتي ،اظهار داشــت :دادســتاني تهــران ابتدا در
خصوص متهمــان اصلي اين پرونده که در موضوع فروش نفت دخيل بودند،
کيفرخواســت صادر كرد و اين امر به معناي پايــان يافتن روند تحقيقات از
ديگر متهمان اين پرونده و مديران و مسئوالن دخيل در آن نيست .به گزارش
روابط عمومي دادســتاني تهران ،عباس جعفري دولت آبادي در اين جلســه
اعالم کرد در اين پرونده از چند وزير دولت سابق که ذيل صورتجلسه مرتبط
با بابک زنجاني را امضا کرده بودند و برخي مسئوالن مرتبط با پرونده تحقيق
شده است.
وي با اشاره به ادعاي برخي متهمان اين پرونده ،مبني بر اينکه در گذشته
خدماتي به نظام داشــتهاند ،بيان داشــت :هيچ يک از غارتگران و خائنان به
بيــت المال در مقابل قانون مصونيت نخواهند داشــت و خدمات قبلي افراد،
مانع از پاســخگويي در مقابل اقدامهاي مجرمانــه و پيگرد کيفري آنها بابت
جرايم ارتکابي نيست.

ادامه از صفحه یک

رویاهای عربستان ،واقعیتهای منطقه

آنچه نیروهای عربستان به عنوان موفقیت نظامی خود بر آن تکیه ميکنند ،بیشتر
معطــوف به جنگ اول خلیج فارس (عملیــات «طوفان صحرا») و حضور نظامی در
بحرین (عملیات «سپر جزیره») است .اولی با هدایت ،حضور و همراهی ایاالت متحده
و دومی به شکل نمایش خودروهای نظامی در برابر مخالفان غیر مسلح بحرینی بود
به همین دلیل است که عربستان با وجود هیاهوی رسانهای که در مورد حضور خود
در ســوریه به راه انداخته اســت ،این حضور را اما به همراهی ایاالت متحده منوط و
مشروط کرده است .شرط مدنظر عربستان دست کم در شرایط کنونی تحقق نخواهد
یافت زیرا عالوه بر آنکه ایاالت متحده همچنان اصرار دارد که علیه بشار اسد از گزینه
نظامی استفاده نخواهد کرد ،نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده نیز
به هیچ وجه حاضر نیستند حتي به شکل یک وعده انتخاباتی از یک عملیات نظامی
دیگر در خاورمیانه دفاع کنند .به فرض قطعی شدن ورود عربستان به منازعه سوریه،
به ظن قوی ميتوان گفت که این تصمیم ،با وجود حضور مســتقیم ایاالت متحده،
نتیجه موافقت اين كشور و وعدههایی بوده است که «اشتون کارتر» در جریان دیدار
با «محمد بن سلمان» ،وزیر دفاع عربستان (  ١١فوریه در بروکسل) به وی داده است.
عملی کردن این توافق به معنی حضور عربستان در صحنه نبرد از طریق مرز ترکیه
اســت .چنین ورودی به معنای افتادن عربســتان به صحنهای به مراتب مهیبتر و
جدیتر از جنگ نابرابر با «حوثی»هاســت زیرا تصویری که در برابر نیروهای زمینی
عربســتان ترسیم خواهد شد ،متشــکل از حضور قدرتهای بزرگ منطقهای و یک
منازعه بشدت جدی است و از همین روست که بجز «واشنگتن تایمز»« ،دیمیتری
مدودف» ،نخســت وزیر روسیه نیز نسبت به بروز یک جنگ جهانی هشدار دادهاند.
چنین پیشبینی اگرچه از نظر برخی تحلیلگران تا حدی اغراقآمیز تلقی شده است
امــا بی هیچ تردیدی ميتوان گفت کــه در میان بازیگران منازعه چند طرفه مزبور،
عربستان درگیر با همسایه شرقی ،نگران از افزایش مانور تروریستهای تکفیری داخل
عربســتان ،درگير در جنگ قدرت رو به افزایش در دســتگاه حاکمه و بی تجربه در
کنترل یک جنگ تمام عیار ،متزلزلترین وضعیت را خواهد داشت.
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فهرســت انتخاباتي علي مطهري به
نام «صداي ملــت» ،شــامل نامزدهای
اصالحطلب ،اعتدالی و اصولگرایان میانهرو
و از جمله حامیان علي الريجاني منتشر
شد .نکته جالب توجه آنکه «صداي ملت»
برای 30کرسی حوزه انتخابيه تهران20 ،
نامزد معرفی کرده است ،گویا به این علت
که در انطباق شاخصهای بستن فهرست
با نامزدهای موجود ،به نامزدهای بیشتری
دست نیافتهاند.
«صداي ملت» تشكلي انتخاباتي است
كه در آستانه انتخابات مجلس نهم و در پی
تفاوت دیدگاه علي مطهري با گردانندگان
تهیه فهرست «جبهه متحد اصولگرايان»
و مواضــع اعترضی وی بــا «پايداري»ها
تشكيل شــد .مطهري پيشتر نیز تأکید
كرده بود كه در آستانه انتخابات مجلس
دهم نيز اين تشكل را فعال خواهد كرد و
ديروز اين وعده در قالب فهرست  20نفره
نمود عيني يافت.
فهرســتي كــه در آن هــم عليرضا
محجــوب ،اليــاس حضرتــي ،ســهيال
جلــودارزاده ،پروانــه مافــي و مصطفي
كواكبيــان با گرایشهــای اصالحطلبی
حضــور دارند ،هم كاظــم جاللي ،بهروز
نعمتي و حسين شيخاالسالم از نزديكان
علي الريجاني و هــم اصولگرايانی چون
محمد خوشچهره و حسن سبحانی .نيمي
از اعضاي اين فهرست سابقه نمايندگي در
ادوار مختلف مجلس شــوراي اسالمي را
دارند و نام مديرمسئول سه روزنامه صبح
هم در فهرست آورده شده است .فهرستي
كه از تالش مطهــري براي عملي كردن
ايده «جريان سوم» حكايت دارد؛ جریانی
که مســیر حرکت خــود را در میانه دو
جناح فعال سال ( 90شامل اصالحطلب و
اصولگرا) تعریف کرده بوده و تأکید داشت
با مرزبنديهاي كهنه سياسي نسبتي ندارد
و نه اصالحطلب است و نه اصولگرا ،اما از
ظرفیتهای موجود در افراد شاخص هر دو
جناح هم بهره خواهد گرفت .ايده «جريان
ســوم» ،پیش از مطهری هــم منادیان و
مدعیان متعددی داشت اما هرگز در سپهر
سیاسی ایران شــکل نگرفت و اکنون به
نظر میرسد با توجه به تحوالت سیاسی
کشــور و شــخصیت بارز علی مطهری،
فرصتــی فراهم آمده تا «جريان ســوم»
حضوری جدی در انتخابات مجلس دهم
داشته باشــد و در این چارچوب« ،صداي
ملت» را میتوان اولین فهرست انتخاباتی
جدی «جریان ســوم» در ایران دانست،
هر چند به اعتقاد ناظران ،وزن نامزدهای
«اصالحطلب»« ،اصولگرا» و «اعتدالی» در
فهرست ،بیشتر از وزن نامزدهایی است که
همانند شخص مطهری ،در ایده و عمل،
مصداق «جریان سوم» باشند؛ اما با وجود
ايــن هم نميتوان تــاش مطهری برای
تغيير نگاه كليشهاي به بستن فهرستها
را نادیده گرفــت و از کنار ویژگی متمایز
«صداي ملت» براحتی عبور کرد.
ëëحضوررسميجاماندههااز«ائتالف»
عالوه بر حضور همزمان اصالحطلبان
و اعتدالیها در فهرســت «صداي ملت»،
حضور نامزدهاي اصولگرا كه در فهرست
نهايي «ائتالف اصولگرایان» نامی از آنان
نیست در فهرست مطهری ،توجه محافل
سياســي و رســانهاي را به خــود جلب
كرد .شــماري از جــا ماندههاي «ائتالف
اصولگرايان» از جمله مهدي كوچكزاده،
سيد شهابالدين صدر ،رفعت بيات ،سيد
مهديهاشمي ،حسين طال و سيد كمال
سجادي به صراحت اعالم كرده بودند به
فراخوان گردانندگان «ائتالف اصولگرايان»
برای کنارهگیری از كارزار انتخابات پاسخ
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مطهري :عضويت در فراکسيون اصالحطلبان را نپذيرفتم
و در پايان آن هم آمده است که کانديدا در صورت پيروزي
در انتخابات ،عضو فعال فراکسيون اصالحطلبان شود ،که
بنده اين بند را نپذيرفتم .بنابراين آنچه امضا کردهام چيز
مهمي نبوده اســت و تعهدي به آنها ندادهام .ضمناً همان
طوري که ميدانيد ما فهرست مستقل صداي ملت را براي
حــوزه تهران دادهايم و بزودي فهرســت مربوط به مراکز
استانها را نيز اعالم خواهيم کرد».

علي مطهري با رد اخبار منتشــره در خصوص امضاي
ميثاقنامه اصالحطلبان گفت که تعهدي به اصالحطلبان
نداده است.وي در گفتوگو با ايسنا درباره اينکه آيا ميثاق
نامه انتخاباتي اصالحطلبــان را امضا کرد ه يا خير ،گفت:
«در ايــن چيزي که اســمش را ميثاقنامه گذاشــتهاند،
اطالعات شخصي مثل ميزان تحصيالت و سوابق پژوهشي
و آموزشي و سوابق اجرايي و فعاليت رسانهاي را خواستهاند
مثبــت نخواهند داد و اکنون نام دو نفر از
آنان در فهرست «صداي ملت» به چشم
میخورد و البته مشــخص نیســت آیا
اصولگرایانی از این جنس ،فهرست دیگری
ميدهند یا به حضور در فهرست مطهری
اکتفا خواهند کرد .حســن غفوريفرد و
حسن بيادي ،دو كانديداي حاضر در اين
فهرست هستند كه تشــكل متبوعشان
در «شوراي ائتالف اصولگرايان» عضويت
داشت اما پس از نبود نامشان در فهرست
نهایی ائتالف اصولگرایان ،بدون فهرست
نماندند و «صداي ملت» ،میزبان آنان شد.
«شــوراي ائتالف اصولگرايان» عنوان
تشــكل انتخاباتي اصولگرايان است كه با
حضور نمايندگان جبهه پيروان خط امام
و رهبري ( 18حزب) ،جبهه ايستادگي (5

حزب) ،حزب پايداري ،جمعيت رهپويان
و ايثارگــران انقالب اســامي و نماينده
چهرههاي سرشناس اصولگرا از جمله علي
اكبر واليتي ،محمدباقر قاليباف و محسن
رضايي تشكيل شد .ليدر اين تشكل آيتاهلل
موحدي كرماني ،دبيركل جامعه روحانيت
مبارز است كه ميزباني نشستهاي موسوم
به «وحدت اصولگرايان» را به عهده داشت.
اگر چه ائتالفيها پيشتر اعالم كرده بودند
قواعد بازي را تا آخرين لحظه رعايت كرده
و به قولي «زير ميز نميزنند» و با همين
مضمــون ميثاقنامهاي هــم امضا كرده
بودند ،اما با گذشــت يك هفته از انتشار
فهرست «شــوراي ائتالف اصولگرايان»،
نامزدهايي كه نامشان در فهرست نهايي
نيامده است ،از گوشــه و كنار و آشكارا و

پنهان اعالم ميكنند كه قصد كنارهگيري
از ميدان رقابت را ندارند .از همين روست
كه از  150نامزد اصولگراي عضو ائتالف كه
نامشان در فهرست نيست ،تاكنون كمتر از
انگشتان دست اعالم انصراف كردهاند .اين
در حالي است كه قريب  8چهره شناخته
شده جا مانده از ائتالف اعالم كردهاند كه
يا به صورت مســتقل يا در فهرستهاي
ديگر وارد ميدان ميشوند و بر اين اساس
هنوز تكليف قريــب  130داوطلب تأييد
صالحيت شده اصولگرا در تهران مشخص
نيست.
اگــر چه خبــر اعالم ادامــه رقابت از
سوي نامزدهاي خارج از فهرست ائتالف
اصولگرايــان را نميتوان به منزله ناکامی
«ائتالف» تلقي كرد ،اما به ســادگی هم

نميتوان نارضایتی جاماندهها از فهرست
را نادیده گرفت .در شرايطي كه كارگزاران
ائتالف از جمله آيتاهلل موحدي كرماني و
غالمعلي حدادعادل به كرات از داوطلباني
كه نامشان در فهرست اصولگرايان نيست
خواســتهاند كه به نفع جريان اصولگرايي
داوطلبانه انصراف بدهند و اعضاي حاضر
در فهرست هم تعهد  180نامزد اصولگرا
در ايــن خصوص را يــادآوري ميكنند،
امــا خط خوردگان فهرســت ائتالف هم
حرفهايي براي گفتن دارند .روز گذشته
ابوالقاســم رئوفيــان ،از اعضــاي جبهه
«ايستادگي» با طرح انتقادات تند و تيز از
اصولگراياني كه فهرست را بستند ،داستان
حذف نامزدهاي اين تشكل از سوي شورا
را روايت كــرد .وي در گفتوگو با ايرنا ،با

بيان اینکه «به دوستان اصولگرایم گفته
بودم روشــی که شما در پیش گرفتهاید،
به وحدت اصولگرایان و نتیجه مد نظرتان
منجر نمیشــود» ،گفت :قــرار بود چتر
گستردهای باز شود تا همه طیفها در آن
نماینده داشته باشند؛ نه اینکه  15نفر از
یک تشکل نیمی از فهرست را اشغال کنند.
رئوفیان افزود 20 :داوطلب پیشــنهادی
را به شــورای ائتالف دادیم ،اما حتی یک
نفر آنها را وارد فهرست نکردند .وي ادامه
داد :خروجی نــگاه غالمعلی حدادعادل،
ســخنگوی شــورای ائتالف اصولگرایان
و برخــی همــکاران وی و قرابت فکری
که بین پایداریهــا و تحولخواهان وجود
دارد ،فهرستی شــده است که  50درصد
آن را نامزدهای پایــداری و  30درصد را
تحولخواهان تشــکیل دادهانــد .رئوفیان
تصریح کرد :تنهــا  20درصد برای حزب
مؤتلفه و جبهه پیروان خط امام و رهبری
و جامعه روحانیت مبارز و  15تشکل دیگر
مانده است؛ جالب است که حتی یک نامزد
از «جبهه یکتا» که به تعبیری شب خوابید
و صبح بلند شد نیز در این فهرست وجود
دارد .اما جبهه ایســتادگی متشکل از 5
حزب اصولگرا و با  8سال سابقه و شرکت
در چندین انتخابــات حتی یک نماینده
هم در این فهرست ندارد .وي با تأكيد بر
اينكه «فهرست ائتالف اصولگرايان توفيقي
نخواهد داشــت» ،افزود :سید رضا تقوی
به من زنگ زد و گفت شــما چرا خالف
وحدت حرف میزنید .من هم پاسخ دادم
من علیــه وحدت صحبت نمیکنم ،بلکه
خالف روش شما حرف میزنم و مطمئنم
این شیوه شما را به وحدت نخواهد رساند.
وي در عين حال تأكيــد كرد كه جبهه
ايستادگي بد عهدي نميكند و فهرست
جداگانه نميدهد.
«جبهه ايســتادگي» از تشكلهايي
است كه قبل از حضور محسن رضايي در
سپاه در انتخاباتها از وي حمايت ميكرد.
عبدالحســين روحاالميني ،نماينده اين
تشكل همچنين نماينده محسن رضايي
در شوراي ائتالف اصولگرايان بود .هرچند
روحاالميني اعالم كرد به نفع فهرســت
اصولگرايان انصراف ميدهد ،اما حســن
بيادي ،از ديگر اعضاي جبهه ايســتادگي
ديــروز ضمن اعالم حمايت از فهرســت
ائتالف اعالم كرد كنارهگيري نميكند و از
فهرست «صداي ملت» وارد ميدان رقابت
ميشود.
علی کیهانیــان ،دبیــرکل جمعیت
حامیان انقالب اسالمی از اعضاي شوراي
ائتالف اصولگرايان نيــز ديروز اعالم كرد
به تمام آنچه شــوراي ائتالف اعالم كرده
اســت ،تمكين نخواهد كرد .وي طراحان
شوراي هماهنگي اصولگرايان را به «عدم
رعايت اصول» متهم كرد و گفت :پس از
عدم رعایت اصول ائتالف از سوی طراحان
شورای همگرایی اصولگرایان ،بر آن شدیم
تا وظیفه شرعی و قانونی خود را به عنوان
یک حزب اصولگرا که خــود را یار و یاور
ملت و حاکمیت میداند ،ادا کنیم .دبیرکل
جمعیت حامیان انقالب اســامی افزود:
فرمول ما در انتخابات دهمین دوره مجلس
شورای اسالمی فهرست ائتالف اصولگرایان
منهای جبهه پایداری و به عالوه چهرههای
علمی و صنفی وظیفهگرا خواهد بود .اين
تحوالت در شــرايطي رخ داده اســت كه
 10روز سرنوشتساز تا انتخابات مجلس
شوراي اســامي مانده اســت و هر روز
ميتواند آبستن رويدادي باشد كه آرايش
سياســي انتخابات و متعاقب آن شكل و
شمايل مجلس شــوراي اسالمي دهم را
تغيير دهد.

سخنگوی وزارت خارجه:

ایران به اتباع همه کشورها جز  9کشور در فرودگاه روادید میدهد

اتباع  180كشور جهان ميتوانند از ويزاي
 30روزه فرودگاهي بــراي ورود به جمهوري
اسالمي ايران استفاده كنند .سخنگوي وزارت
خارجه ايران با تأييد اين خبر ،تصميم گرفته
شــده در اين بــاره را يك تصميــم ملي در
راستاي منافع جمهوري اسالمي ايران و براي
تســهيل حضور گردشــگران دانست و گفت:
«براســاس این تصمیم ،اتباع همه کشورهای
جهان به استثناي  9کشور در هنگام ورود به
ایران ویزای فرودگاهی دریافت میکنند ».وی
با بیان اینکه برخی از کشــورها از این موضوع
استثنا هســتند و درخواست صدور روادید در
مورد آنها براســاس روالهای عادی و عمومی
انجام میشــود ،خاطرنشــان کرد« :فهرست
کامل این  9کشــور در اطالعیــهای به اطالع
افکار عمومی رسانده میشود .اما از جمله این
کشــورها میتوان به ایاالت متحده و انگلیس
اشاره کرد».
ëëاراده مشترك ايران و تركيه براي
مديريت اختالفات
حســين جابري انصاري در نشست خبري
روز گذشــته خود با خبرنگاران درباره برخي
اخبار منتشر شده مبنی بر سفر حسن روحانی،
رئیس جمهوري ايران به ترکیه ،با اين توضيح
كــه در توافق بین دو کشــور تصمیم بر این
گرفته شــد که در  6ماه نخست سال 2016
ل هیأتهایی بین دو کشــور تا عالیترین
تباد 
ســطوح صورت بگیــرد ،گفت« :بــا توجه به
برگزاری اجالس سران کشورهای عضو سازمان

همکاریهای اسالمی در اواخر فروردینماه در
ترکیه ،مقامات این کشــور از رئیس جمهوري
برای شــرکت در این اجالس دعوت به عمل
آوردهاند ».انصــاری با بیان اینکه «اين دعوت
در حال بررســی اســت و هنوز تاريخ دقيقي
مشخص نشــده» ،خاطرنشان کرد« :براساس
توافقات دو کشــور و در چارچوب روابطی که
بین دو کشور وجود دارد ،ضرورت نوع شرکت
و سطح شرکت ایران در این اجالس بررسی و
در مورد آن اتخاذ تصمیم میشود و به اطالع
افکار عمومی رسانده میشود».
ســخنگوي وزارت خارجه با اشاره به اينكه
موضوع ســوريه يكي از مسائل اختالفي بين
ايران و تركيه اســت و به عقيده ايران هرگونه
اقدام جدید در این کشــور بــدون هماهنگی
با دولت ســوریه و براســاس حــق حاکمیت
ملی ســوریه و احترام به این حق تنها منجر
به پیچیدهتر شــدن بحران و تشدید اقدامات
تروریستی در این کشــور خواهد شد ،گفت:
«اراده مشترکی از ســوی ایران و ترکیه برای
تمرکز بر منافع مشــترک گسترده دو کشور
و مهــار و مدیریت اختالفــات موجود بین دو
کشــور درخصوص برخی از مسائل منطقه از
جمله ســوریه وجود دارد و امیدواریم مسائل
اختالفــی بین ایران و ترکیه با سیاســتهای
هوشمندانه دو کشــور مدیریت شود و زمینه
برای گســترش هرچه بیشتر روابط دو کشور
که نقش اساسی و مهمی در محیط بینالمللی
خود دارند ،فراهم شود».

ëëعادي شدن مناسبات تهران -رياض
مشروط به عملكرد عربستان
سخنان اخیر «عادل الجبیر» ،وزیر خارجه
عربستان ســعودي در مورد تعامل با ایران و
اينكه رياض براي برقراري مناســبات عادي با
تهران مشــكلي ندارد ،در كنار اعالم آمادگي
وزير امــور خارجه ايران در حاشــيه اجالس
امنيتــي مونيخ مبني بر آمادگــي ايران براي
مذاكــره و گفتوگــو با عربســتان از جمله
موضوعاتي بود كه در پرســش از ســخنگوي
وزارت خارجه مطرح شــد .جابري انصاري در
اين باره پاســخ داد« :عادي شــدن مناسبات
ايران و عربســتان منوط به سیاست عربستان
سعودی است و آنچه مقامات سعودی در زبان
بیان میکنند ،در عمل نیز باید به منصه ظهور
برســد ».وي تصریح کرد« :کشوری که روابط
خودش را با ایران قطع کرده ،عربستان است و
این کشور است که در یک دهه اخیر سیاست

تنــش و بحرانآفرینــی در کل منطقه و در
تعامل با همســایگانش از جمله ایران را دنبال
کرده اســت و ما امیدواریم آنچه ســعودیها
در زبــان آن را بیان میکننــد ،در عمل نیز
شاهد آن باشیم ».ســخنگوي وزارت خارجه
درباره چرايي برگزيده شــدن سفارتخانههاي
ســوئيس در تهران و رياض بــه عنوان دفاتر
حافظ منافع عربســتان و ايــران و اينكه آیا
تعیین کشــور حافظ منافع به این معناســت
که امیدی برای احیای روابط بین دو کشــور
وجود ندارد ،گفت« :وقتی قطع روابط سیاسی
و دیپلماتیک بین دو کشور رخ میدهد ،اگر در
چنین شرایطی منافع مشترکی بین دو کشور
وجود داشــته باشد و این اقتضا صورت بگیرد
که حداقل مجاری دیپلماتیک بین دو کشــور
باز باشد ،از جمله ســاز و کارهایی که در این
چارچوب مدنظر گرفته میشود ،انتخاب کردن
کشوری به عنوان حافظ منافع است ».وی در
این چارچوب توضیح داد« :دو کشــور ایران و
عربستان به این جمعبندی رسیدند که مسائل
و ضروریاتی وجود دارد که کشوری را به عنوان
حافظ منافع انتخــاب کنند از جمله در بحث
حــج و صدور روادید بــرای حجاج و برخی از
مســائل دیگر که در شرایط قطع روابط وجود
حافظ منافع را اقتضا میکند».
انصاري با اين توضيح كه درخواســتهاي
جداگانه ايران و عربســتان از ســوئيس براي
برعهده گرفتن مســئوليت حفاظت از منافع
دو كشــور بعد از طی مراحل اجرایی و بررسی

این درخواســتها از ســوي مقامات سوئيس
پذيرفته شــد ،پيرامون معيارهاي اين انتخاب
گفت« :نوع روابط دو کشــوری که با یکدیگر
قطع ارتباط کردهاند با کشــوری که به عنوان
حافظ منافع انتخاب میشود ،بسیار مهم است
و عموماً کشوری به عنوان حافظ منافع انتخاب
میشود که با دو کشــور دارای روابط حسنه
باشــد و این موضوع در مورد سوئیس مصداق
داشت ».به گفته ســخنگوی وزارت خارجه،
تاكنــون بحث تعيين حافــظ منافع در مورد
دو كشــور «بحرین» و «سودان» كه همسو با
عربســتان روابط خود را با ایران قطع کردند،
مطرح نشده است.
در ادامه اين نشســت ســخنگوی وزارت
خارجه در پاســخ به پرسشــي مبني بر اينكه
آيا تحریمهای امریکا علیه  11شــرکت ایرانی
و چینــی در هیأت نظارت بر اجرای برجام در
شورای عالی امنیت ملی بررسي شده و آيا این
تحریمها نقض برجام است يا خیر ،پاسخ داد:
«هیأت نظارت بر اجرای برجام به عنوان یک
هیأت ملی در مسیر اجرای برجام نشستهای
مرتبط با خود را داشــته و خواهد داشــت و
تصمیمــات ملی مربــوط به برجــام را اتخاذ
میکند .در مورد ســؤال پرسش شده نیز این
هیأت نشست داشته اســت اما همانطور که
قب ً
ال نیز اعالم کردهام ،ساز و کار اطالعرسانی
در مورد جلســات این هیأت باید توسط خود
هیأت و شــورای عالی امنیت ملی مشخص و
سپس به اطالع افکار عمومی رسانده شود».

