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خبر
ترکان :روحانی مصمم
به ادامه مسیر است

ناطق نوری از بیمارستان مرخص شد

حجتاالسال معلیاکبرناطقنوریکهب هدلیل
شکســتگی مچ دســت در بیمارســتان شــهید
بهشــتی قم بســتریشــده بود ،از بیمارستان
مرخــص شــد .به گــزارش تســنیم و بــه گفته
محمدرضا مظفــری معاون درمان دانشــگاه
علوم پزشــکی قم،ناط ق نوری ب ه دلیل زمین
ب دیده بود و
خوردگی از ناحیه مچ دست آسی 
مچ دست وی گچ گرفته شد.

عمل جراحی قلب
آیتاهللنورمفیدی

آیــتاهلل ســیدکاظم نورمفیــدی نماینــده
ولــی فقیه در اســتان گلســتان و امام جمعه
گــرگان مــورد عمــل جراحی قلــب بــاز قرار
گرفــت .بــه گــزارش ایرنــا ،پزشــکان معالج
آیــتاهلل نورمفیدی نتیجه عمل قلب وی را
رضایتبخــش و حال عمومی وی را مناســب
اعالمکردند.

استقبال ایران و عربستان از پیشنهاد میانجیگری چین
سفارت ایران در پکن؛ ایران همواره برای کاهش تنش با همسایگان گام برداشته است

پکن هــم به صف پیشــنهاد دهنــدگان میانجیگری
میــان تهران و ریاض پیوســت .چنان کــه در روزهای
اخیر یک پیشــنهاد مهم میانجیگری از ســوی چین
بــرای پادرمیانــی بیــن ایــران و عربســتان ســعودی
مطرح شــده است .پیشنهادی که با استقبال ایران و
سعودیها مواجه شده است .وانگ یی ،وزیر خارجه
چین ،روز چهارشنبه هفته گذشته از ایران و عربستان
به عنوان دوستان خوب چین نام برده و گفته بود که
پکن در صورت نیاز آماده اســت برای رفع کدورتها
نقش ایفا کند .پانگ ســن ،ســفیر چین در تهران نیز
با اشــاره به اینکه از طــرف ایران تمایل برای برقراری
و بهبود روابط عربستان ســعودی وجود دارد ،بهبود
روابط تهران و ریاض را گره گشای مسائل و مشکالت
منطقه دانســته اســت .رابطــه پرافت و خیز ایــران و
عربســتان در دی مــاه ســال گذشــته و در پــی حمله
گروههایخودسربهسفارتعربستانبهتنشوقطع
رابطه دیپلماتیک انجامید و ســایه این تنش تشدید
شده اکنون بر سر بحرانهای منطقه از جمله سوریه،
یمن و عراق ســنگینی میکند .واقعیتی که ضرورت
ترمیــم ایــن رابطــه به وضعیــت پیــش از اوجگیری
تنشهــا را بــرای ســایر بازیگــران بــزرگ منطقــهای
ضروری ســاخته اســت .نیل به همین منظور اســت
که موجب شــده کشورهای متعدد از پاکستان گرفته
تــا عــراق ،کویت و چیــن خواهان میانجیگــری میان
تهران و ریاض شــوند؛ آنهم در شــرایطی کــه ردپای
ایران در صحنه سیاسی حل بحران سوریه از یک سو
و ناکامــی ریاض برای رفع و رجوع هزینههای جنگ

خودخواسته در یمن اهمیت گفتوگو برای تغییر در
مناســبات منطقه ای را ضروری ساخته است .با این
وجود ،این ایران بوده است که همواره به پیشنهادات
بازیگــران منطقهای بــرای گرفتن میانه نــزاع تهران
و ریــاض روی خــوش نشــان داده و از آغــاز اوجگیری
اختالفــات بر این سیاســت تأکید کــرده که همکاری
با کشــورهای منطقــه در زمره اولویتهای سیاســت
خارجیاش به حساب میآید.
ëëاستقبالایرانازمیانجیگری
در پــی ایــن تمایــل بــرای کاســتن از مشــکالت
منطقهای بود که سفارت ایران در پکن ضمن تشکر از
پیشنهاد چین برای میانجیگری میان تهران و ریاض،
اعالم کرد که ایران «همواره در راســتای کاهش تنش
با همسایگان گام برداشته و از دستیابی به این هدف
ناامید نشده است ».به گزارش ایرنا در بیانیه ای که از
سوی سفارت ایران منتشر شد ،اعالم شده که ایران به
تمامی تالشهای سازنده برای گفتوگو بین دو کشور
خوشامد میگوید .این بیانیه در عین حال اعالم کرد
که «اختالف میان دو کشــور همســایه اصوالً اختالف
نظر در دیدگاهها ،عملکرد و سیاســتهای اعالمی و
اعمالیاست».سفارتایراندرچیندرعیناستقبال
از میانجیگــری تاکیــد کــرده اســت که «عربســتان با
اتخاذ و اجرای سیاســتهای فرقه گرایانه ،دامن زدن
بــه اختالفــات قومی و مذهبــی و نیز حمایــت مادی
و معنــوی از گروههای تروریســتی و تکفیری ،منطقه
و جهان را بی ثبات و ناامن ســاخته اســت ».ســفارت
ایران در پکن تاکید کرد که در راستای همین سیاست

عکس  :شفقنا

مشــاور رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه از
نظر مــا حضور آقــای روحانــی در انتخابات
ســال  96قطعــی شــده اســت ،در پاســخ به
اینکه گفته میشــود هنوز تردیدهایی دارند،
تصریــح کــرد :خیــر ،ایشــان تصمیــم دارند
ادامه بدهند .به گزارش تســنیم ،اکبر ترکان
در برنامــه تلویزیونــی «دســتخط» درباره
دخــل و خــرج ســتاد انتخاباتــی روحانی در
ســال  92نیز خاطرنشــان کرد :رقم پولی که
در ســتاد خرج شد قابل ارائه به مردم است.
وی دربــاره دریافــت پــول از بابــک زنجانــی
گفت :هیچ پولی از ایشان گرفته نشده است،
مــن نمیگویم ،چــون اینها چنیــن چیزی را
گفتند ،ممکن است یک نفر رفته باشد گوش
بابــک زنجانــی را بریده باشــد ولی به ســتاد
مــا ربطی ندارد .مشــاور رئیس جمهوری در
پاسخ به اینکه شنیده شد در سفر اخیر آقای
روحانی به عمان ،عمانیها حاضر نشــدند
کل  8میلیــارد دالری که در این کشــور داریم
را به ما بدهنــد ،تصریح کرد :عمان بهترین
دوســت ما در دوران تحریم بــوده و ما هم از
ظرفیتهای بانکی آنها استفاده کردیم.
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از «ایفــای نقــش ســازنده» جمهوری خلــق چین در
منطقهنیزاستقبالمیکند.
ëëواکنشعربستان
اســتقبال ایــران از پیشــنهاد میانجیگــری پکن در
حالــی بــود کــه ســفیر عربســتان در چیــن در واکنش
بــه میانجیگــری چین بــرای حــل اختالفات ایــران و
عربستان گفت که عربستان پذیرای تالشهای چین
بــرای ایجاد صلح در خاورمیانه میباشــد اما مدعی
شــد که ایران غیرقابل تغییر و غیرقابل عالج اســت.
ترکــی بن محمدالماضــی ،با بیان ایــن ادعا که هیچ
کشوری وجود ندارد که نخواهد با همسایگانش روابط
خوب داشته باشد ،اما ایران تغییرناپذیر است ،افزود:
«بر مبنــای همین تغییر ناپذیری ،بر هیچ اســاس و
میانجیگــری نمیتوان بــا آن تعامل کرد؛ زیــرا ایران
تــاش میکند صلــح اجتماعــی بحریــن را به خطر
بیندازد و در یمن  ،سوریه ،عراق و لبنان مداخله کند».

صالحی :منتقدین بگویند چه کاری باید میکردیم که انجام ندادیم
رئیسسازمانانرژیاتمییأسآفرینی
و ایجــاد نگرانــی در فضــای عمومــی
کشــور از ســوی برخــی از جریانهــای
مخالــف دولــت را مغایــر منافــع ملی
کشــور دانســت .به گزارش ایسنا ،علی
اکبــر صالحی که در هفتمین جشــنواره
تحلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران
اشتغالزای کشور در سالن همایشهای
صدا و ســیما ســخن میگفــت ،با بیان
اینکــه «نمیدانــم بعضیهــا چــرا بــه
دنبــال از بــردن امیــد هســتند» ،افزود:
«کشور ما توانسته در نهایت عزتمندی

آنچه حقش بود را در برجام به دســت
آورد و ای کاش برخــی از منتقدیــن
نســبت بــه برجــام بگویند که چــه باید
میکردیم که انجام ندادیم ».صالحی
ادامــه داد« :ما امروز اکتشــاف ،تحقیق
و توســعه ،غنــی ســازی و رآکتورهــای
خودمــان را داریــم حــاال بایــد چه چیز
را بایــد نگه میداشــتیم که نداشــتیم،
نمیدانــم ».وی اضافــه کــرد« :برخی
دوســتان ایــرادات عوامگرایانــهای
میگیرند و به طور مثال میگویند که ما
 ۲۰هزار ســانتریفیوژ داشتیم و اما امروز

تنها  ۶هزار تا داریم در حالی که  ۱۰هزار
سانتریفیوژ ما اصالً کار نمیکرده است
و مــا اورانیومــی نداشــتیم کــه بخواهد
ســانتریفیوژهای مــا بــا آن کار کنــد یــا
بچرخــد ».صالحــی همچنیــن درباره
خرید  900تن کیک زرد نیز گفت« :یک
تفاهمنامه با آقای مونیز و  5+1داشتیم
و در آخریــن جلســه بــا آقــای مونیز در
فرانکفــورت این تفاهمنامــه تأیید و به
امضــا رســید اما متأســفانه در لحظات
آخــر یکــی از کشــورها یعنــی انگلیس
بدعهــدی کرده کــه توســط وزارت امور

وی در ادامه مدعی شــد« :ما از تالشهای چین برای
ایجاد صلح در منطقه استقبال میکنیم و از اظهارات
وزیر امور خارجه چین تقدیر و تشــکر میکنیم ،اما آیا
ایــران بــرای این میانجیگری آماده اســت؟ نــه .ایران
قبول نمیکند ،ایران سیاست صادرکردن انقالبش را
درپیشگرفتهاست».ادعایاینمقامسعودیمبنی
بر مداخله ایران در امور داخلی کشــورهای منطقه در
حالیاستکهکشورمانبابهرهگیریازفضایبرآمده
از توافق هسته ای با جدیت ،ترمیم و ارتقای روابط با
کشــورهای منطقه ای را در دســتور کار خود قــرار داده
اســت .چنانکه محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه
ایرانکهدرخاللیکسالگذشتهبامقامهایمتعدد
کشورهای مختلف عربی به گفت وگو نشسته است در
یکی از جدیدترین برنامههایش ،هفته گذشته به قطر
رفت و با مسئوالن بلندپایه این کشور عربی گفت وگو
کرد .ســفری کــه از منظر صاحبنظران منطقــه ای به
عنوان گامی در مســیر تنــش زدایی ،همــکاری و آغاز
فصــل تــازه روابــط ایران با کشــورهای عربی حاشــیه
خلیج فارس تعبیر شــده اســت .این در حالی بود که
رئیس جمهوری ایران نیز بهمن ماه گذشــته با ســفر
به کویت و عمان فصل تازهای از روابط را تحت عنوان
گفتوگــوی ایرانــی -عربــی با هــدف برطــرف کردن
اختالفاترقمزدهبود.مجموعهتالشهاییکهنشان
میدهــد ایران بــا در نظر گرفتــن موضوعات متعدد
و پیامدهــای عمــق یافتن تنش میان دو کشــور مهم
منطقه ای ،بیش از پیش به ضرورت کاستن از دامنه
اختالف دیپلماتیک با ریاض واقف است.

خارجه در حال پیگیری است».
ســید عباس عراقچی ،رئیس ســتاد
اجــرای برجــام نیــز در ایــن نشســت با
اشــاره به برخــی از موانع اجــرای توافق
هســتهای ،مشکالت غیربرجامی بر سر
راه تعامالت بانکی را تحریمهای اولیه
امریکا دانســت و گفت« :این تحریمها
ربطــی بــه مســأله هســتهای نــدارد و
موضوع مذاکرات ما هم نبود و تعجب
میکنم دوســتانی که حرف از برداشــته
نشــدن تحریمهــا میزننــد ،از همیــن
تحریمها صحبت میکنند یا میگویند

چرا امریکا علیه ما موضع گرفت؟ چرا
اقدام خصمانه انجام داد؟» وی گفت:
«ایــران نمیتوانــد بــا دالر و بانکهــای
امریکایی کار کند و طبعاً مشکل آفرین
اســت اما این مشــکل برای ما بنبست
ایجاد نکرده است».
معــاون وزیــر خارجــه کشــورمان با
اشــاره به انتقادها از بازگردانده نشــدن
پولهای حاصل از فروش نفت به کشور
گفــت« :میگویند پولهــا برنمیگردد،
امــا مگر کشــور بــدون اینکه ایــن پولها
برگردد ،میتوانست اداره شود؟»
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ëëســرمقاله« :ارتبــاط ایرانــی بــا اعــراب»؛ ســید هــادی
خسروشاهی
دگرخوان
اگــر تعــداد کشــورهایی کــه بــه صــورت دوجانبه بــا ایران
توافــق دارنــد افزایــش یابد اخــال و نکوهش عربســتان
تأثیــری نخواهــد داشــت .کشــورهای عربــی منطقه هم
خواهینخواهیدرسیاستکلیعربستانمیتوانندنقش
ایفاکنند.سعودیهادربرخیمواردمیتواننداعمالنفوذ
کننــد امــا در همهجا امکان آن را ندارند .امروز در جنگ یمن هم وضعیت عربســتان
بهمراتب بدتر از دو سال قبل است و حتی دست نیاز به سوی کشورهایی مانند مالزی و
اندونزی دراز کرده است .اگر برخی اخاللگریهای داخلی علیه اقدامات دولت محترم
در سیاست خارجی و منطقهای صورت نگیرد و از جایی ضربهای زده نشود ،میتوان
بهتدریج ،سعودیها را وادار به گفتوگو بر سر مسائل منطقه و جهان اسالم کرد.
ëëســرمقاله« :رابطــه ایــران و عربســتان بــا «آل ســعود» نمیشــود»
سعداهللزارعی
بعضــی از تحلیلگران بــدون توجه به خصلت
تجاوزکارانــه آلســعود ،برقــراری روابــط عادی
و مبتنی بر احتــرام متقابل ایران با ایــن رژیم را
امکانپذیــر و مطابق با منافــع دو ملت ارزیابی مینماینــد و این در حالی
است که رژیم سعودی اساساً به رابطهای انسانی و توأم با احترام به هیچ
ملتی در منطقه از مصر ،ترکیه ،کویت ،امارات ،یمن تا دیگر ملتها نگاه
نمیکند و تفرعن قارونی آن مانع چنین ارتباطی است پس برای اصالح
روابطبایدتغییریدراینسیاستهاوسیاستگذارانوآمرانپشتصحنه
روی دهد وگرنه فکر کردن به رابط ه مفید آب در غربال ریختن است.
ëëسرمقاله«:شیخراتنهابهمیدانرزمنفرستیم»؛احسانسپهوند
موضوعیکهتوسطبرخیچهرههایسیاسیاصالحطلب
بــا عناوین مختلــف اما هدف مشــترک در مورد شــخص
جانشــین ،ضربه گیر ،پشــتوانه یا تعویضی دکتــر روحانی
مطرح شد ،میتواند از روی آگاهی و منطق سیاسی تبیین شده باشد .اگر چه برخی
از نیروهــای سیاســی درون بدنه دولت با این رویکرد مخالفــت صریح خود را اعالم
کردهاند ،اما آنچه که میتوان با براهین چندگانه به اثبات ضرورت آن پرداخت ،لزوم
حضور جدی شخص یا اشخاصی از اصالحطلبان در کنار روحانی و برای حمایت از
ایشان در مراحل مختلف تبلیغات ،تبیین عملکرد دولت یازدهم و حتی مناظرات
چالش برانگیز شبکه یک سیما خواهد بود .آنچه که باید اصالحطلبان را مجاب به
استفادهازکاندیدایپوششینمایدریسکفرستادنشیختنهابهمیدانرقابتاست.
در آن شرایط شیخ اگر هم پیروز رقابت باشد؛اما شکی نیست که پیکره دولتش پر از
جای زخم خواهد بود که آن را به ریزش آرا میتوان تعبیر کرد.
ëëسرمقاله«:کارنامهدولتورسالتآندرآینده»؛محمدهاشمی
عمــر دولــت یازدهــم رو بــه پایــان اســت ...باید
اذعان داشــت که هنوز بخشــی از مشکالت بویژه
در حــوزه اقتصــادی بــر جای خــود باقی اســت...
تصور میشود دولت روحانی بتواند در دوره آینده به نتایج بهتری دست
پیدا کند و حمایت از دولت روحانی میتواند راهکار مناسبی برای برون
رفت از مشــکالت باشــد  ...برای حل مشکالت کشور یک قوه به تنهایی
نمیتواند کاری از پیش ببرد و نیازمند یک عزم ملی و همکاری از سوی
تمام قوا و سازمانهای غیردولتی و نظارتی هستیم.

