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تسلیت رهبر معظم انقالب
به حجتاالسالم مدرسی

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی درگذشــت والده
حجتاالسالم والمســلمین سید محمدرضا مدرسی
را تســلیت گفتند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر
مقام معظم رهبری متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جنــاب مســتطاب حجتاالســام والمســلمین آقــای حاج ســید محمدرضا
مدرسی دامت برکاته
درگذشــت والدهی مکّرمه را به آن جناب و اخــوی محترم و دیگر بازماندگان
تســلیت عــرض میکنــم و رحمــت و مغفــرت الهــی بــرای آن مرحومــه و
بقاء سالمت و توفیق برای جنابعالی از خداوند متعال مسألت مینمایم.
سید علی خامنهای
 ۲۰آبان ۱۳۹۶

وزیــر کشــور گفــت :بــرای اربعین ســال آینــده باید زیرســاختهای
 2خروجــی چیــات و خســروی بــه منظور ســهولت در تــردد زائران
توســعه یابد .به گزارش ایسنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه
تلویزیونی سیمای مرکز ایالم در مرز مهران اظهار کرد :امسال برای
بازگشــایی و فعالیــت  2مــرز خســروی و چیالت با مســئوالن عراقی
رایزنیهای متعددی شــد و با وجود توافق نهایی مبنی بر بازگشایی
این  2مرز ،دولتمردان عراقی به دلیل عدم امنیت در این کشــور در
روزهــای پایانی عدم موافقت خــود درخصوص فعالیت این مرزها
را اعــام کردنــد .وی افــزود :در صورت گشــایش مرزهای خســروی
و چیــات در کنــار مرزهای مهران ،چزابه و شــلمچه ،تــردد و ورود و
خــروج زائــران با نظــم ،امنیــت و آرامش بیشــتری صــورت خواهد
گرفت .وزیر کشــور گفت :امســال برای برقراری نظم و امنیت بیشتر
زائران و مدیریت مرزها از تجارب ســه ســال گذشــته اســتفاده شــد،
باید در مدیریت اربعین برنامهها و تصمیمهای جدید اتخاذ شــود
و زیرســاختها بیش از گذشته از جمله احیای باند قدیمی فرودگاه
مهران برای استفاده اضطراری توسعه یابد .رحمانی فضلی با بیان
اینکه اربعین یک مسأله ارزشی و اعتقادی و اجتماعی پرشور است،
تأکید کرد :باید مسئوالن همه تالش خود را برای خدماترسانی به
زائران و تأمین امنیت و نیازهای اولیه آنها به کار گیرند.

کمالوندی :مهر و مومها
در تأسیسات هستهای موقت است

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمــی گفت که مهر و مــوم بخشهایی از تأسیســات
هســتهای کشــورمان موقت و برای حســابداری مواد هستهای اســت .کمالوندی
در مصاحبــه بــا خبرگــزاری صدا و ســیما دربــاره مصاحبــه اخیر آمانو با شــبکه
ســیبیاس امریــکا مبنــی بــر صدهــا هــزار عکســبرداری و دو هــزار پلمــب در
بخشهای مختلف هستهای کشورمان گفت« :بخشی از آماری که ارائه شد برای
این اســت که طرف مقابل را متقاعد کند فعالیتهای کشــورمان تحت نظارت
و شــفاف اســت» .کمالوندی گفت« :البته این مربوط به برجام هم نیســت زیرا
قبل از برجام نیز این عکسبرداریها انجام میشد و نه در تأسیسات ما بلکه در
تأسیســات همــه دنیا وجــود دارد و اتفاقاً یکی از علل فعال بودن هر تشــکیالت
هســتهای این اســت که دوربین در آنجا نصب اســت ،چون اگر فعالیت نداشته
باشــد به دوربین هم نیاز ندارد» .سخنگوی ســازمان انرژی اتمی افزود« :درباره
مهــر و موم و پلمب نیز همین طور اســت ،ما قبــل از برجام نیز به علل پادمانی
و به این علت که حسابرســی مواد تابع برخی قواعد اســت مهرهایی را خودمان
بــا هماهنگی آژانس میزدیم تا بهعنوان نمونه وقتی بخشــی از مواد هســتهای
از قســمتی بــه قســمت دیگر منتقل شــود بــه محض انتقــال آن مهــر و مومها
برداشــته میشــود» .کمالوندی افزود« :مهر و موم در ایران مفهوم خاص خود
را دارد یعنی بستن و تعطیل کردن ،در حالی که در فعالیتهای هستهای وقتی
میخواهند بخشی از مواد را به جای دیگر منتقل کنند آن را مهر و موم میکنند
یا بهعنوان نمونه وقتی کار در یک مخزن به اتمام برســد و مخزن پر شــود آن را
مهر و موم میکنند تا توســط آژانس اندازهگیری شــود» .وی افزود« :آقای آمانو
در مذاکرات اخیرش در تهران نیز اعالم کرد افراد جدیدی که آمدهاند اطالعات
دقیقی از پادمان ،پروتکل و برجام ندارند و او مجبور است برای آنان توضیحاتی
بدهد تا متوجه شوند».
وی افزود« :مهر و مومها نیز دائمی نیســت بلکه موقت اســت و البته برای برخی
تجهیزات ممکن است چون فعالً با آن کار نمیکنیم خودمان ترجیح می دهیم
مهــر و مومها بمانــد مانند تجهیزات مربوط بــه فرآوری که خودمــان برای اینکه
خیالمان راحت باشد موقتاً مهر و موم آن را داریم».

همگرایی  ۳قوه ضرورت روز

دیدارهــای متوالی رؤســای ســه قــوه مجریــه مقننه
تحلیل روز
وقضائیه نویدبخش همگرایی هرچه بیشترمقامات
عالــی نظام اســت .اتخــاذ تصمیماتــی خردمندانه
برای پیشرفت وتعالی کشــور و اجماع نظر مقامات
درجه اول کشــور برای حل مشــکالت مــردم رویداد
خوشــایندی برای تأمیــن منافع ملی اســت .در این
غالمعلی دهقان
باره نکات زیر قابل توجه است.
فعال سیاسی
 - ۱براســاس اصل یکصد و ســیزدهم قانون اساســی :پس از مقام رهبری
رئیس جمهوری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون
اساســی و ریاســت قوه مجریه را جز در اموری که مســتقیماً به رهبری مربوط
میشــود برعهده دارد .درهمین راستا انتظار میرود با تمامی تفاسیری که از
این اصل میشــود این اصل قانون اساســی بیش از گذشــته مورد توجه سران
قوا قرار گرفته و با تشــکیل جلسات مســتمر بر چگونگی اجرای قانون اساسی
نظــارت کننــد .از آنجــا کــه  ۳قوه مجریــه مقننه و قضائیــه ارکان رکیــن قانون
اساسی محسوب میشوند برگزاری نشستهایی درسطح سران قوا می تواند
بهترین راهکار برای اجرایی کردن اصل ۱۱۳قانون اساسی باشد.
 -۲تســریع در تصمیمگیری امورمهم مربوط به ۳قــوه میتواند ضرورتی
دیگــر بــرای برگــزاری چنیــن جلســاتی باشــد .همانطورکــه ریاســت محتــرم
جمهــوری اشــاره کــرد در نشســت پیشــین گشــایشهایی مربــوط بــه امــور
سپردهگذاران مؤسسات مالی و اعتباری فراهم آمد .با استمرار چنین جلساتی
امیــد میرود مســائل و موضوعاتی که اصطالحاً میتوان آنهــا را فورسماژور
نامید در تعامل ۳قوه به نتیجه برســد تا هم مشــکلی ازخلق خداحل شــود و
هم بهانه و دستاویزی برای دشمنان انقالب و نظام نباشد.
 - ۳نمــی تــوان انتظارداشــت همــگان مثــل هم بیندیشــند .ســران ۳قوه
میتوانند جهانبینی و دیدگاه خود را در موضوعات مختلف داشته باشند .اما
درست نیســت در موارد اختالفی با طرح دیدگاههای خود درسطح جامعه و
دربرخی موارد با پرخاشــگری جامعه را دچار تنش کنند .برای نمونه برخورد
رئیــس دولت قبل بــا رئیس مجلــس درمجلس گذشــته بازتاب گســتردهای
درکشورداشت که تامدتها فضای سیاسی کشور را ملتهب نمود.
 - ۴هرکــدام از ســران قــوا بیش از دیگران نســبت به مشــکالت نهاد تحت
مدیریــت خــود واقف و اشــراف دارد .برگــزاری چنین نشســتهایی میتواند
محملی برای طرح مشکالت باشد تا با کمک و مساعدت ۳قوه این مشکالت
حل شود.
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رئیس جمهوری در پایان جلسه رؤسای سه قوه:

هدف تحرکات منطقهای ناامیدی مردم و سرمایهگذاران است

نمایندگان رؤسای سه قوه مشکل مالباختگان مؤسسات اعتباری را پیگیری میکنند
روز گذشــته ،دومین جلســه سران قوا
از زمــان آغاز به کار دولــت دوازدهم،
بــه میزبانــی قــوه قضائیه برگزار شــد.
حجتاالسالم حســن روحانی رئیس
جمهــوری ،آیــتاهلل صــادق آملــی
الریجانــی رئیــس قوه قضائیــه و علی
الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای
اســامی در ایــن نشســت دربــاره
مهمتریــن مســائل کشــور و منطقــه،
بویــژه تحــرکات اخیــر عربســتان
ســعودی و مســأله ســپردهگذاران ،بــا
توگو و تبادل نظر کردند.
هم گف 
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهوری ،رئیــس جمهوری
در پایــان ایــن جلســه ،دربــاره اهداف
برگزاری جلســه سران ســه قوه گفت:
بسیاری از مســائل در دستگاه اجرایی
یــا قضایی یا مقننه مورد بررســی قرار
میگیرنــد که به هم مرتبط هســتند و
چنانچه به طور طبیعی و عادی مورد
رسیدگی قرار بگیرند ،چه بسا نیازمند
زمان بسیار طوالنی است و این به نفع
کشور نیست .لذا در جلسه رؤسای قوا
چنیــن مســائل مهمــی مــورد بحث و
بررسی قرار گرفته و تصمیماتی اتخاذ
میشــود کــه ســرعت عمــل را بیشــتر
کند.
روحانی خاطرنشــان کــرد :بعضی
از تصمیماتــی کــه در ســایر جلســات
از جمله جلســه شــورای عالی فضای
مجــازی نیــز اتخــاذ میشــوند ،نیــاز
اســت کــه در جلســات ســران قــوا
دربــاره عملیاتــی و اجرایی شــدن آن
تصمیمگیــری شــود که جــزو مباحث
امــروز نیــز بــود .رئیــس جمهــوری بــا
بیــان اینکــه در ایــن جلســه امیدواری
مــردم کشــورمان نســبت بــه آینــده

کشــور ،شــرایط اقتصــادی ،سیاســی
و فرهنگــی مــورد تأکیــد قــرار گرفت،
گفــت :همه رســانهها از جمله رســانه
ملــی ،گرداننــدگان فضــای مجــازی و
تریبونهــای مختلــف ،بایــد متوجــه
ایــن نکتــه مهم باشــند کــه تصمیم و
هدف قدرتهای بــزرگ بویژه امریکا
و آنچه در منطقه شــاهدیم نسبت به
ایران ،نهایتاً برای این اســت که مردم
را بــه آینده ناامید و کمامید کرده و در
یها دچــار
تهــا و ســرمایهگذار 
فعالی 
تردیــد کننــد؛ لــذا همــه باید هوشــیار
باشند که در زمین دشمن بازی نکرده
و در این دام نیفتند.
ëëپیگیری مسأله مالباختگان
از سوی نمایندگان سه قوه
رئیــس شــورای اقتصــاد ،بررســی
مشــکل مالباختــگان مؤسســات
اعتبــاری را یکــی دیگــر از موضوعــات
جلســه دیروز ســران ســه قوه برشمرد
و گفــت :در ایــن بــاره اوالً اینکــه پیش
از ایــن مجــوز چنیــن مؤسســاتی را
دســتگاههای مختلــف میدادنــد ،لذا
اگر از این به بعد ،این مؤسسات صرفاً
از بانــک مرکزی مجــوز بگیرند و کامالً
مراقبت و نظارت شوند ،بخش بزرگی
از مشــکالت حل و فصل خواهد شــد.
وی اضافــه کــرد :در برخــی از مــوارد
هم مؤسســاتی دچار مشکالتی شده و
مردم گرفتار شــدند ،از اینرو تصمیم
بر این شــد که نمایندگان رؤســای سه
قــوه این مســأله را پیگیــری کنند تا هر
چه سریعتر حل و فصل شود.
روحانی گفت :اگر مؤسساتی دچار
مشکالتی شــدند ،ضمن اینکه وظیفه
داریــم مشــکالت مــردم را برطــرف
کنیــم؛از طــرف دیگــر بانــک مرکــزی
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دو مرز چیالت و خسروی
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آنچه برای ثبات
و امنیت منطقه
الزم باشد و
هماهنگیهای
ضروری در این
زمینه را در جلسه
سران قوا مورد بحث
و بررسی
قرار میدهیم
هــم محذوراتی دارد و نمیتوان گفت
کــه از پول بانک مرکزی برای حل این
مشکالت استفاده کند .البته برای این
مســائل میتــوان اعتباراتــی در نظــر
گرفت ،ضمن اینکه در این زمینه ســه
قــوه بایــد با یکدیگــر همکاری داشــته
باشــند .رئیــس جمهــوری اظهارکرد:
گشایشهایی از جلسه قبلی سران سه
قوه در این باره ایجاد شــده و گامهای
خوبی برداشته شده است و انشاءاهلل

در ایــن گامهــا تســریع خواهــد شــد.
بــرای آینده نیز بایــد برنامهریزیهای
الزم انجام شــود و مردم هم مراقبت
کننــد و ســرمایه خــود را بــه بانکهــا
و مؤسســاتی کــه کامــاً معــروف و
مــورد اعتمــاد هســتند ،بســپارند و
در خصــوص مؤسســاتی کــه بــه ارائه
ســودهای باال تشــویق میکنند ،تردید
داشته باشند.
روحانی با اشــاره بــه اینکه بحث و
بررســی در مورد مســائل منطقهای از
دیگر مباحث این جلســه بــود ،اظهار
داشــت :مردم منطقــه موفقیتهای
بسیار بزرگی به دســت آوردند این در
حالــی اســت که در خــرداد ســال ،93
شاهد بودیم که تروریستها در عراق
جــوالن داده و داعــش شــهر بــزرگ
موصــل را تصرف کرد .این خطر برای
کل عــراق از جمله بغــداد نیز متصور
بــود و در ســوریه نیــز همیــن شــرایط
جریان داشت ،اما امروز مردم عراق،
ســوریه و لبنان با پشتیبانی ارتشهای
خــود و بــا حمایتهــای کشــورهای

دوســت و بویــژه جمهــوری اســامی
ایران توانســتند تقریباً از این مشکالت
رهایــی یابنــد و مســأله تروریســم در
حال پایان یافتن اســت و دیگر شهری
در اختیــار داعــش و تروریســتها
نیســت و در آینده نزدیک بساط اینها
جمع خواهد شد.
رئیــس جمهــوری گفــت :از ســوی
دیگــر بهدنبــال تجزیهطلبــی و بر هم
زدن مرزهــای جغرافیایــی در منطقه
برآمدند که در این مســیر هم ناموفق
بودند .لذا امروز شــاهد موفقیتهای
بزرگــی در ســطح منطقــه هســتیم و
بــا ایــن موفقیتهــا طبیعی اســت که
امریــکا و رژیــم صهیونیســتی و اذناب
آن ناراحت و عصبانی باشند.
روحانــی اضافــه کــرد :در مســأله
یمن سالهاســت که مــردم فقیر این
کشور را بمباران میکنند و بیماری وبا
شــیوع پیدا کرده و مــردم در قحطی و
گرســنگی به سر میبرند و فضای دریا
و هوا را برای کمک به مردم این کشور
بستهاند و این غیرقابل تحمل است.

رئیــس شــورای عالــی امنیت ملی
تصریــح کــرد :شــرایط امــروز منطقه
نشــان میدهد توطئههایــی که وجود
داشــت ،نقش بر آب شــده ،لذا دنبال
نقشــهها و توطئههــای دیگــری در
منطقــه هســتند و مــردم الزم اســت
کــه در ایــن زمینــه هوشــیار باشــند و
مسئوالن هم توجه و برنامهریزیهای
الزم را انجام دهند.
رئیس جمهوری تأکیــد کرد :آنچه
بــرای ثبــات و امنیــت منطقــه الزم
باشــد و هماهنگیهــای ضــروری در
این زمینه را در جلســه سران قوا مورد
بحث و بررسی قرار میدهیم.
ëëقدردانی از حضور مردم در
راهپیمایی اربعین
روحانــی در پایــان بــا قدردانــی
از حضــور مــردم بزرگــوار ایــران در
راهپیمایــی عظیــم و جهانــی اربعین
حســینی(ع) ،گفــت :راهپیمایــی
اربعیــن بزرگتریــن اجتمــاع جهانی
اســت کــه در طــول چنــد روز در عراق
انجام میشــود .از مردم بزرگوار ایران
بــ ه خاطر عشــق بــه اهــل بیــت(ع) و
فــداکاری در مســیر امــام حســین(ع)
قدردانــی و از مــردم و دولــت عــراق
نیــز بــ ه خاطــر میزبانــی از زائــران ابــا
عبــداهلل(ع) سپاســگزاری میکنیــم.
رئیس جمهوری همچنین با قدردانی
از تــاش همــه نهادها و دســتگاههای
عمومــی ،دولتــی و مردمی بــ ه خاطر
خدمتگــزاری بــه زائران حســینی ابراز
امیــدواری کــرد ،عشــق مردم نســبت
به اهــل بیت(ع) پایدار بوده و همواره
می تــوان از ســرمایههای معنــوی
بزرگــی کــه از خاندان رســالت نشــأت
گرفته بهرهمند شد.

توصیه ظریف به موگرینی برای فعالتر شدن اروپا در حفظ برجام

قاسمی در واکنش به سخنان «عادل الجبیر»:

مکرون :به ترامپ گفتم حمله به ایران دیوانگی است

سیاستهای ناپخته سعودیها آثار زیانباری برای منطقه دارد

وزیــر امــور خارجه ایــران خبــر داد که در
خــال دیــدارش بــا فدریــکا موگرینــی،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در
حاشیه همایش ازبکســتان از او خواسته
اســت کــه سیاســت عملگراتــری را در
مواجهــه بــا بدعهدیهــای دولتمــردان
امریکایی نسبت به برجام در پیش گیرد.
محمــد جــواد ظریــف کــه در پایــان
سفرش به تاجیکستان و ازبکستان سخن
میگفت به دیداری که با موگرینی داشت
اشــاره کــرد و گفت« :در حاشــیه اجالس
ســمرقند دیــدار مفصلــی بــا موگرینــی
داشــتم؛ وی از تالشهایــی کــه اتحادیــه
اروپــا بــرای اجــرای کامل برجام داشــته
گزارشــی داد و تأکیــدی را که کشــورهای
اروپایی برای اجــرای برجام دارند اعالم
کرد ،من هم تأکید کردم که ایران تاکنون
برجام را کامالً اجرا کرده ولی متأسفانه با
بدعهدیهای امریکا و با سیاســت ایجاد
فضای نامناســب توســط دولــت جدید
امریــکا مواجه بــوده و این وضعیت باید
توسط کشورهای اروپایی اصالح شود».
وزیــر خارجــه کشــورمان ادامــه داد:
«تأکیــدی را که رهبر معظــم انقالب در
صحبتهای خود داشتند متذکر شدم و
اینکه ما ضمن اینکه اســتقبال میکنیم
از موضــع اروپاییهــا دربــاره برجــام ،اما
نیاز است که اروپا در زمینه اجرای برجام
فعالتر عمل کند و اقدام عملی نشــان
دهــد و از حمایــت اعالمــی بــه حمایت
عملی و فشــار برای اجرای کامل برجام
حرکتکند».
توصیــه وزیــر امــور خارجــه ایــران به
مسئول سیاست خارجی اروپا برای حفظ
برجام در حالــی بود که امانوئل مکرون،
رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبهای
کــه با مجله امریکایی تایم داشــت ،خبر
داد کــه عواقــب خطرنــاک لغــو توافــق
هســتهای با ایــران را بــه دونالــد ترامپ،
رئیس جمهــوری امریــکا در دیداری که
اخیــراً بــا او داشــته ،یــادآور شــده اســت.
مکرون در این باره گفته است« :به ترامپ
گفتم چه گزینه دیگری را درباره ایران در
نظــر گرفتــه ای؟ واقعــاً چه پیشــنهادی
داری؟ اگر بخواهی توافق اتمی با ایران را
نقض کنی ،یک کره شــمالی جدید را به
وجود خواهــی آورد» .مکرون میگوید از
ترامپ دوباره پرسیدم«:گزینه دیگرت در
قبال ایران چیســت؟ آیا گزینه ات جنگ
علیه ایران اســت؟ بــه او گفتم حمله به
ایران دیوانگی است».
رئیــس جمهوری امریکا ماه گذشــته
پایبنــدی ایــران بــه توافق هســتهای این

کشــور بــا شــش قــدرت جهانــی را تأیید
نکــرد و تصمیمگیری درباره سرنوشــت
حضــور امریکا در برجــام را به کنگره این
کشــور ســپرد .او در عین حال تهدید کرد
در صورتی که کنگــره تغییرات در متن و
برخی از مفاد توافق هســتهای با ایران را
به نحوی که شرایط برای ایران سختتر
شــود ،صــورت ندهــد ،از برجام بــا ایران
خارج خواهد شد.
ëëنماینده اتحادیه اروپــا :حفظ برجام در
شرایطکنونیبسیاراهمیتدارد
نماینــده اتحادیــه اروپــا در ســازمان
ملــل متحد نیــز برحفاظــت از برجام را
تأکید کرد و از همه طرفها خواســت به
تعهــدات برجامــی خــود به طــور کامل
عمل کنند .به گــزارش ایرنا« ،گییوم دی
بویــی» در نشســت مربــوط بــه گــزارش
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در هفتاد
و دومیــن مجمع عمومی ســازمان ملل
متحد ،با بیان اینکه«برجام توافقنامهای
اســت که در قطعنامه  2231ســال 2015
شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید
شــده اســت» ،گفت«:ایــن توافــق یــک
ســتون کلیدی و عملــی از معماری منع
گســترش ســاحهای هســتهای است که
حفــظ آن در شــرایط تهدیدهــای حــاد
اتمی کنونی ،بسیار اهمیت دارد».
نماینــده اتحادیه اروپــا تصریح کرد:
«همراه بــا اجرای کامل و پایــدار برجام،
دســتیابی به این جمعبندی برای کمک
به ایجاد اعتمــاد بینالمللی به ماهیت
صرفــاً صلحآمیز برنامه هســتهای ایران
ضــروری اســت .در ایــن راســتا ،تصویب
ســریع تــر پروتــکل الحاقــی در ایــران
ضــرورت دارد» .دی بویــی خاطرنشــان
کــرد« :اتحادیــه اروپــا از مأموریــت بلند
مــدت آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی
برای تأیید و نظــارت بر اجرای تعهدات
هســتهای ایــران تحــت برجــام حمایت
میکنــد و اهمیــت ابزارهــای اطمینــان
بخش مورد نیاز برای انجام نقش آژانس
را یادآور میشود».
نماینده ایران در سازمان ملل متحد
نیــز طــی ســخنانی در نشســت مجمــع
عمومــی مربــوط بــه گــزارش آژانــس
بینالمللــی انــرژی اتمــی تأکیــد کرد که
ایــران تاکنــون بــه برجــام پایبند بــوده و
مادامــی کــه همــه اعضای دیگــر برجام
نیــز بموقــع و بــه طــور کامــل بــه تمــام
تعهــدات خــود تحت ایــن ســند پایبند
باشــند ،ایــران هم بــه آن پایبنــد خواهد
بود .غالمعلی خوشــرو با اشاره به اینکه
آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی ،تنها

نماینده اروپا در
سازمان ملل :برجام
یک ستون کلیدی و
عملی از معماری
منع گسترش
سالحهای هستهای
است که حفظ آن در
شرایط تهدیدهای
حاد اتمی کنونی،
بسیار اهمیت دارد
مرجع صالح جهانی برای راستیآزمایی
تعهــدات هســتهای ایران تحــت برجام
اســت ،افزود«:این نهاد بارها تأیید کرده
کــه ایران به الزامات پادمانی خود پایبند
و به تعهدات هستهای اش تحت برجام
ملتــزم بــوده اســت .بــر ایــن اســاس هر
ادعایــی مبنی بر اینکه ایران به تعهدات
خــود در برجام پایبند نیســت ،بیارزش
و فاقــد اعتبــار اســت» .نماینــده دائــم
کشورمان ادامه داد« :هرگونه درخواست
یکجانبــه بــرای دائمــی کــردن اقدامات
اعتمادســاز ایــران کامالً غیرقابــل قبول
اســت چــون چنیــن درخواســتی هــم با
نــص و هدف برجام در تعارض اســت و
هم مغایر حقوق مســلم کشورها تحت
ان.پی.تی است».
خوشــرو تأکید کرد« :برجام بخشی از
قطعنامه شورای امنیت است که نه قابل
مذاکره مجدد است و نه میتوان آن را به
صورت یکجانبه لغو کرد  ،بنابراین همه
اعضــای برجــام باید به تمــام تعهدات
خود تحت این ســند عمل کــرده و از هر
اقدامــی در مغایــرت بــا آن خــودداری
کننــد ».در این نشســت ،آمانــو مدیرکل
آژانس گزارشی از فعالیتهای یک سال
اخیــر این نهــاد به مجمع عمومــی ارائه
کــرد و از جمله پایبندی مجــدد ایران به
تعهدات هســتهای خود تحت برجام را
مورد تأیید قرار داد.

ســخنگوی وزارت خارجــه کشــورمان در
واکنش به سخنان وزیر خارجه عربستان،
گفت :فرافکنیها و سیاستهای ناپخته
و تفرقهافکنانه سعودیها آثار مخرب و
زیانباری برای کل منطقه به دنبال دارد.
بــه گــزارش ایرنــا ،بهــرام قاســمی
اظهــارات عــادل الجبیر کــه در گفتوگو
بــا شــبکه سیانبیســی ضمــن متهــم
کردن ایران به دســت داشــتن در حمله
موشــکی به ریاض گفته بود «امیدواریم
وارد جنــگ مســتقیم بــا ایران نشــویم»
را ادامــه ســخنان بــی پایــه و اســاس و
بــی منطــق قبلــی ،کالمــی ســخیف و
توهینآمیز خواند و گفت« :وزیر خارجه
دولــت ســعودی بــا وارونــه جلــوه دادن
همه حقایق ،تالش بی ثمر و بیهودهای
که بارها تکــرار و تجربه کرده اســت را به
کار میبنــدد تــا شــاید افــکار عمومی را
از اقدامــات بــی ثبات ســاز عربســتان در
منطقه ،به مســیری دیگــر منحرف کند؛
حــال آنکه اکنــون دولتهــا و ملتهای
منطقه بخوبی شــاهد این سیاستهای
تفرقه افکنانه سعودیها هستند که این
بــار پس از خلیج فــارس و یمن ،میل به
لبنان و ایجاد ناآرامی در این کشور دارد».
قاســمی بــا رّد کامــل ادعاهــای ایــن
مقــام ســعودی ،بــه جنایــات جنگــی
افسارگســیخته ســعودیها در یمــن
اشــاره کرد و اظهار داشــت« :سعودیها
فرافکنــی را بــه باالتریــن حــد خــود
رســاندهاند و درحالی که خود مهد تفکر
افراطیگــری و مظهــر عینــی اقدامــات
تروریستی و دخالت آشکار در امور دیگر
کشــورهای منطقه هســتند ،دیگران را با
دروغ و دغــل بــه حمایــت از تروریســم
متهممیکنند».
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی کــه
جمعه شــب در برنامه تلویزیونی شبکه
یــک ســیما ســخن میگفــت ،بــا اشــاره
بــه تحــوالت روزهــای اخیــر در منطقــه
خاطرنشان کرد« :درحالی که جمهوری
اســامی ایران طی سالیان بسیار از هیچ
تالشــی بــرای کمک بــه ثبــات ،امنیت و
آرامش در سطح بینالمللی و منطقهای
دریغ نکرده اســت ،این بار منطقه درگیر
سیاســتهای افراطــی ناپختــهای شــده
اســت که امــروز بخشــی از آن بــه خاطر
انحــراف افکار عمومــی از مصائب خود
ســاخته داخلــی و خارجــی آنان اســت؛
شــرایطی کــه درایت و عزم جــدی تمام
کشــورهای منطقه را بــرای مقابله با آثار
ویرانگر آن طلب میکند».
ایــن موضعگیری صریــح مقامهای

مختلف کشــورمان در رد اتهامات واهی
ریــاض و متحدانــش در حالــی اســت
کــه طــرف مقابــل ســعی دارد بــا شــیوه
تکرار ،اتهامــات ادعایی خود را به عنوان
واقعیــت عینــی معرفی کنــد .بر همین
اساس به گزارش ایسنا ،روز گذشته «انور
قرقــاش» وزیــر مشــاور امــارات در امــور
خارجــه در صفحــه توئیتــر خــود مدعی
شــد که «واضح اســت که ایران موشک
بالســتیک به حوثیها داد تا عربستان را
مورد هدف قرار دهند».
«رکس تیلرســون» ،وزیر امور خارجه
امریــکا اگــر چه با طــرح ایــن ادعا علیه
کشــورمان کــه «بســیار محتمــل اســت
موشک شلیک شده به ریاض متعلق به
ایران بوده باشــد» با عربســتان همراهی
کرد اما متذکر شــد« :الزم اســت که ادله
قانونی درباره آن پیدا شود».
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقل از شــبکه
فاکــس نیــوز ،تیلرســون کــه اکنــون بــه
همراه «دونالد ترامپ» در آســیا به ســر
میبرد ،همچنین گفت« :اینکه بتوانیم
بــا برخــی دالیــل قانونــی و واقعــی این
موضــوع را تأییــد کنیــم گامی ســودمند
بــرای تصمیمگیــری دربــاره اقدامــات
بعــدی ،بویژه در شــورای امنیت خواهد
بــود ،چراکــه ایــن اقدام مصــداق نقض
قطعنامههایی از شورای امنیت سازمان
ملل اســت که ارســال ســاح به مناطق
درگیری را ممنوع میکنند».
ادعاهــا علیــه ایــران در حالی مطرح
میشــود کــه امیــر حاتمــی ،وزیــر دفــاع
کشــورمان در این زمینه گفته« :دشــمن
از هــر فرصتــی بــرای اتهــام زنــی علیــه
ایــران اســتفاده میکنــد و قطعاً مــا این
مســئله را رد میکنیم .زیرا بنا نیست که
هر مســئلهای در منطقــه رخ دهد ،ایران
را متهــم کنند البته این موارد از دشــمن
بعیدنیست».
همچنین ســردار جعفــری ،فرمانده
سپاه پاســداران در واکنش به این ادعاها
تاکیــد کــرده اســت« :مــا امــکان انتقــال
موشــک بــه آنجــا (یمــن) را نداریــم و
موشکها برای خودشان است».
بــا ایــن حــال حتــی تحلیلهــای
رسانههای عرب زبان منطقه نیز حکایت
از غیرواقعــی بــودن بهانــه جوییهــای
عربســتان و متحدانــش دارد .چنانکــه
روزنامــه مصــری الوطــن در مقالــهای
به قلــم «محمــود خلیــل» ،با انتقــاد از
اظهــارات خصمانــه مقامات ســعودی
علیــه ایــران نوشــت« :دالالن جنــگ
بــه دنبــال ایجــاد جنــگ و ادامــه بحران

رکس تیلرسون:
بسیار محتمل است
موشک شلیک شده
به ریاض متعلق به
ایران بوده باشد ،اما
الزم است که ادله
قانونی درباره آن
پیدا شود

در منطقــه هســتند تــا همــه طرفهــا،
بخصــوص دو طــرف ایرانی و ســعودی
را بدوشــند و حکام جوان کــه در منطقه
بــازی میکنند ،بــه ایــن دالالن در انجام
مأموریتشانکمکمیکنند».
بــه گــزارش ایســنا ،روزنامــه مصری
الشروق هم در مقالهای به قلم «عبداهلل
الســناوی» با عنوان «بعد از زلزله و قبل
از جنــگ» بــا اشــاره به تحــوالت داخلی
ســعودی و لبنــان و جنــگ لفظــی در
منطقه بین سعودی با ایران و حزب اهلل
و تشــدید نزاع بیــن ایران و ســعودی در
یمــن در تهدیــدات لفظــی و رســانهای
نوشــت« :در مدیریــت دو بحــران لبنان
و یمــن ،دیپلماســی ســعودی رویــه
محافظــهکار و کنــد ســنتی خــود را کنــار
گذاشته و صفات بی پروایی و تهور و عدم
درک پیامد اقدامات در مسئوالن جدید
سعودی غلبه یافته است.
ایــن امــر منجــر بــه کاهــش نقــش
ســعودی در بحران ســوریه و تســری آن
بــه بحرانهای دیگر شــده اســت .اکنون
حقایــق جدیــدی در عرصــه میدانی در
جریان اســت و مشــاجرات ،درگیریها و
تشدید تنشها هشدار دهنده تهاجمات
و دخالتها و شاید جنگهایی است که
منطقه و آینده سعودی را به عنوان یک
کشــور یکپارچه به سرنوشتی نامشخص
یدهد».
سوق م 

