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سیاسی

وطن امروز شماره 1650

عیدانه

نماز عید فطر به امامت رهبرانقالب
اقامه میشود

نماز عید س��عید فط��ر تهران ب��ه امامت
حض��رت آیتاهلل العظم��ی خامن��های ،رهبر
حکیم انقالب اس�لامی در مصالی بزرگ امام
خمینی(ره) اقامه میش��ود .به گ��زارش ایرنا،
حجتاالسالموالمسلمینسیدیداهللشیرمردی
مس��ؤول س��تاد برگزاری نماز عید سعید فطر
تهران اظهار داشت :به محض اعالم عید توسط
دفتر رهبر معظم انقالب و ستاد استهالل ،ستاد
برگزاری نماز عید سعید فطر تشکیل میشود و
کمیتههای آن برنامههای خود را آغاز میکنند.
وی یادآور شد :براساس تقویم ،روز عید سعید
فطر ش��نبه آینده است اما در صورتی که عصر
پنجش��نبه هم روز جمعه عید اعالم ش��ود ما
آمادهایم نماز عید سعید فطر را صبح جمعه در
مصالی امامخمینی(ره) برگزار کنیم.
برجام

انتقاد آیتاهللالریجانی از اظهارات اوباما

قلم مذاکرات خشک نشده
برخی تفسیر دیگری میکنند

رئی��س ق��وه قضائیه با اش��اره ب��ه اینکه
متأس��فانه ش��اهد آن هس��تیم که هنوز قلم
مذاکرات خشک نشده برخی تفاسیر دیگری
مط��رح میکنند ،گفت :این اف��راد دم از رفع
تحریمهای تدریجی میزنند .به گزارش فارس،
آیتاهلل صادق آملیالریجانی رئیس قوهقضائیه
پیش از ظهر دیروز در جمع مس��ؤوالن عالی
دس��تگاه قضا گفت :در ادامه مس��یری که در
مذاکرات هس��تهای طی شد باید آنچه حقوق
ملت است را استیفا کنیم .وی افزود :خطوطی
که رهبر معظم انقالب برای مذاکرات تعیین
کرده بودند باید بدون هیچ کموکاستی و دقیقاً
همانگونه که مدنظر ایش��ان بود اجرا ش��ود.
آیتاهلل الریجانی تصریح کرد :متاسفانه شاهد
آن بودیم که هنوز قلم مذاکرات خشک نشده
برخی تفسیر دیگری میکنند و حرف از رفع
تدریجی تحریمها میزنند .رئیس قوهقضائیه
گفت :مهم نیست مصرف داخلی سخنان اوباما
و این صحبتهایی که مطرح میشود چیست
بلکه مهم آن چیزی اس��ت که روی صفحات
کاغذ آمده و باید اجرا شود.

جنگ فکتشیتها زنده شد

س��ردبیر روزنامه رس��الت میگوید اظهارات
متفاوت رؤسای جمهوری ایران و آمریکا درباره
متن برجام یک بار دیگر جنگ فکتشیتها را
زنده کرده است .کاظم انبارلویی در گفتوگو با
فارس با اشاره به جمعبندی مذاکرات اظهار داشت:
آنچه در وین اعالم شد جمعبندی مذاکرات ۲۰
روزه در دور پایانی و ضرباالجلهای تعیین شده
ب��ود و به تعبیر رئیسجمهور ،بین جزئیات این
جمعبندی تا حصول توافق فاصله وجود دارد و
نمیتوان از آن بهعنوان تواف��ق یاد کرد .وی در
ادامه به س��خنان همزمان رؤسای جمهور ایران
و آمریکا بعد از قرائت بیانیه اشاره و تصریح کرد:
مهمترین مس��اله نطق متفاوت رؤسای جمهور
ایران و آمریکا درباره جمعبندی مذاکرات است
که خاطره جنگ گزارهبرگها را در بیانیه لوزان
زنده کرد .کارش��ناس مسائل سیاسی ادامه داد:
بیانیه لوزان دارای  3صفحه بود که مناقشاتی را
قرائت متن آن بین ایران و آمریکا ایجاد کرده بود
در صورتیکه امروز با یک متن  ۱۵۹صفحهای
روبهرو هس��تیم که اگر این متن در قرائت مورد
مناقش��ه قرار بگیرد و قرائتهای متفاوت از آن
اعالم ش��ود نش��ان میدهد ما برای رسیدن به
توافق باید مسیر طوالنیای را طی کنیم.

اخبار

اعترافات تاریخی اوباما و کری پس از جمعبندی برجام

توافق نمیشد تحریمها فرو میپاشید

گ�روه سیاس�ی :اگرچه برج��ام روز
سهش��نبه جمعبندی شد و براساس
فرآین��دی ک��ه در مت��ن جمعبندی
قید شده ،مکانیسم تخفیف تحریمها
به محدودیت شدید برنامه هستهای
ایران مش��روط شده اما مقامات ارشد
دولت آمریکا بالفاصل��ه پس از اعالم
جمعبندی ،اظهارات��ی صریح درباره
س��ازمان تحریمها مطرح کردند که
میتواند بسیار درسآموز باشد.
ب��ه گ��زارش «وطن ام��روز» ،در
ایران و از ابتدای تصویب تحریمهای
ظالمانه همواره یک جریان سیاس��ی
حام��ی غ��رب در ایران ت�لاش کرد
تا برداش��ته ش��دن این تحریمها را
منوط و مشروط به توقف فعالیتهای
هس��تهای ایران کند .یعن��ی آنها از
طریق انبوه رسانههای خود این خط
را در ایران دنبال و تقویت کردند که
تنها راه برداشته شدن تحریمها ،توافق
ب��ا طرف غربی و کوتاه آمدن از صنعت هس��تهای
اس��ت .با روی کار آمدن دولت یازدهم متاس��فانه
این جریان با قدرت و حمایت بیشتری به نشر این
خط غلط ادامه داد و تاسفبرانگیزتر اینکه اظهارات
حسن روحانی درباره وضعیت اقتصادی کشور نیز
این خط تحلیل آنها را بش��دت تقویت میکرد .در
نهایت آنچ��ه از آنها بر جای مان��د ،ایجاد این باور
نزد طرفدارانش��ان ش��د که تحریمها بدون کوتاه
آمدن از دستاوردهای هس��تهای برداشته نخواهد
ش��د .اکنون با تالش دولت ،طرفین پس از  23ماه
به یک متن مش��ترک به عنوان جمعبندی برجام
رس��یدهاند ،متنی که براساس آن در ازای تعهدات
چش��مگیر ایران ،تحریمهای ایران به مرور کاهش
خواهد یافت .یعنی تخفی��ف در تحریمها در ازای
محدودیت ش��دید صنعت هستهای کشور خواهد
بود .اما با پایان یافتن این مسیر و تحقق هدف این
جریان داخلی ،مقامات ارشد آمریکایی گویی چنان
از این بیانیه مش��ترک و تعهدآور ذوقزده شدهاند
که ناگزی��ر از بیان واقعیات ش��دهاند .باراک اوباما،
رئیسجمهور و جانکری ،وزیر خارجه آمریکا طی
روزهای سهشنبه و چهارش��نبه در اظهارنظرهای
خود درباره جمعبندی برجام ،صراحتا اعالم کردند
این آخرین ترفند آنها ب��رای متوقف کردن برنامه

حف��ظ کنی��م .اوبام��ا در کن��ار این
اعتراف ،البته به س��ابقه دشمنیهای
آمریکا با مردم ایران هم اش��اره کرد
و گف��ت :م��ا به نوعی در س��رنگونی
یک نظ��ام دموکراتی��ک منتخب در
ایران دخالت داش��تهایم و در گذشته
از صدام با آگاهی از اس��تفاده وی از
سالحهای شیمیایی در جنگ با ایران
حمای��ت کردیم .ب��اراک اوباما گفت:
اگر نگاهی به تاری��خ ایران بیندازید،
واقعیت این اس��ت که ما در سرنگون
کردن حکومت منتخب دموکراتیک
در ایران به نحوی دس��ت داشتیم .ما
در گذش��ته از صدام حمایت کردیم،
آن ه��م زمانی که میدانس��تیم وی
از سالحهای ش��یمیایی در جنگ با
ایران اس��تفاده کرده و در نتیجه آنها
نگرانیهای امنیت��ی و روایت خود را
دارند .شاید ما با آن موافق نباشیم.

هستهای ایران بوده است و در غیر این صورت آنها میلیاردها دالر هزینه دربر داشت .به گزارش تسنیم،
راهی برای مقابله با ایران نداش��تند .باراک اوباما و اوباما افزود :به نحوی آمریکا کمترین هزینه را برای
ج��ان کری در این اظهارنظره��ا تصریح کردند در حفظ تحریمها میپرداخت ،زیرا ما از همان ابتدا با
صورت شکست مذاکرات هس��تهای  5+1و ایران ،ایران تجارت نمیکردیم .آنها از خودگذشتگی قابل
توجهی کردند ،به این دلیل که
س��ازمان تحریمه��ا از ه��م
فرومیپاش��ید چراک��ه دیگر ب�اراک اوبام�ا :اگ�ر متح�دان م�ا دول��ت من ،دیپلماتهای ما و
کشورها اراده و انگیزهای برای میدیدند که تالشهای دیپلماتیک بارها من ش��خصاً قادر بودیم
تداوم اعمال محدودیتها علیه م�ا صادقان�ه نیس�ت ،یا م�ا تالش آنان را متقاعد کنیم که تنها راه
ایران نداش��تند و ب��ه همین داری�م نه فق�ط برنامه هس�تهای ،حل و فصل مشکل هستهای،
خاط��ر تحریمها از ه��م فرو بلکه هر اختالف سیاسی که ممکن تش��دید این تحریمهاس��ت.
میپاش��ید .ب��اراک اوبام��ا در اس�ت با ایران داشته باش�یم را در اگر آنها میدیدند ما از س��از
گفتوگو ب��ا روزنامه نیویورک ای�ن مذاک�رات بگنجانی�م ،آنگاه و کاری قانون��ی و مؤث��ر برای
تایمز که روز گذش��ته منتشر واقع� ًا تحریمه�ا به س�رعت از هم تضمین عدم دس��تیابی ایران
ب��ه س�لاح هس��تهای فاصله
ش��د ،درباره توافق هس��تهای فرو میپاشید
میگیریم؛ اگر آنان میدیدند
گفت :آنچه من تالش کردهام
برای مردم ،از جمله بنیامین نتانیاهو توضیح دهم ،ک��ه تالشهای دیپلماتیک ما صادقانه نیس��ت ،یا
این است که بدون یک توافق ،توانایی ما برای برپا ما تالش داریم ،نه فقط برنامه هس��تهای ،بلکه هر
نگه داشتن این تحریمها حتمی نبود .در نظر داشته اختالف سیاس��ی که ممکن اس��ت با ایران داشته
باشید که فقط ایران نبود که برای تحریمها هزینه باش��یم را در این مذاکرات بگنجانی��م ،آنگاه واقعاً
میپرداخت ،بلکه چی��ن ،ژاپن ،کرهجنوبی ،هند و تحریمها به س��رعت از هم فرو میپاشید بنابراین
تقریباً هر کشور واردکننده نفت در سراسر جهان ،شاید ایران در آن صورت  150میلیارد دالر کسب
پ��س از س��از و کار تحریم ،خ��ود را در موقعیتی نمیکرد ،اما بخش عمدهای از آن را میگرفت ،زیرا
یافته بود که ادام��ه یافتن این تحریمها برای آنان ما قادر نبودیم حمایت متحدان خود را از تحریمها

■■کری :تحریمها فرو میپاشید!

ام��ا ی��ک روز قب��ل از اوبام��ا ،یعن��ی در روز
سهش��نبه و س��اعاتی بعد از اعالم توافق طرفین
بر س��ر جمعبن��دی برج��ام ،این جانک��ری بود
ک��ه همین اظهارنظر اوباما را تکرار کرد تا نش��ان
دهد این موض��وع یعنی فروپاش��ی تحریمها در
صورت شکست مذاکرات ،یک دیدگاه مشترک و
فراگیر در دولت آمریکا بوده اس��ت .جان کری به
شبکه خبری «ایبیسینیوز» گفت« :اگر توافق
نمیکردیم ،چین ،روسیه و دیگران با ایران تجارت
میکردند زی��را آن هنگام( ،نظام) تحریمها از هم
میپاشید ».جان کری از مخالفان داخلی توافق با
ایران هم انتقاد کرده و گفته «آنچه منتقدان این
برنام��ه (مذاکره با ایران) هیچگاه ارائه ندادند ،یک
گزینه واقعگرایانه بود ».اظهارات اوباما و جان کری
در حالی است که پیش از این تحلیلگران داخلی
با اس��تناد به گزارههای مشهود بارها این موضوع
یعنی فروپاش��ی س��ازمان تحریمه��ا در صورت
شکست مذاکرات را پیشبینی میکردند .براساس
یک درک واقعی و منطبق بر منافع ملی (نه منافع
حزبی و منطبق بر اهداف انتخاباتی) اکنون و پس
از جمعبندی طرفین بر سر برجام ،زمان مناسبی
است تا درباره رویکردها و مبانی عملکردها بویژه
در حوزه سیاست خارجی قضاوت کرد.

همزمان با افزایش نگرانیها نسبت به تفاسیر آمریکاییها ،نمایندگان بررسی جمعبندی مذاکرات وین را آغاز کردند

برجام در مجلس

قدردانی ظریف از رهبر انقالب

محم��د جواد ظری��ف ،وزیر ام��ور خارجه
و اعض��ای تی��م مذاکرهکنن��ده از حمایتها
و پش��تیبانی مس��تمر مقام معظم رهبری و
ریاستجمهوری از تیم مذاکرهکننده هستهای
تشکر کردند و مراتب قدرشناسی خود و تیم
مذاکرهکننده را اعالم داشتند .جواد ظریف در
پای��ان مذاکرات وین ،در ایران گفت :موفقیت
تیم مذاکرهکننده هستهای در برابر قدرتهای
جهانی برای احقاق حقوق مردم ایران مرهون
رهنمودها ،هدایتها و پشتیبانی مقام معظم
رهبری و ریاست جمهوری و حمایت مستمر
هم��ه ارکان نظ��ام بویژه مردم ش��ریف ایران
بوده اس��ت .ظریف ادای دین به ش��هدا بویژه
ش��هدای هس��تهای را تکلیف و وظیفه همه
دست اندرکاران دس��تگاه سیاست خارجی و
بویژه تیم مذاکرهکننده هستهای در صیانت از
منافع و امنیت ملی کشورمان عنوان کرد .وی
موفقیت مذاکرهکنندگان هستهای در احقاق
حقوق مردم ایران را مرهون همدلی ،همزبانی
و همبستگی همه ارکان نظام و مردم دانست.
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گروه سیاس�ی :متن جمعبندی برجام آنقدر زیاد
است که نمیتوان به این زودیها درباره محتوای
آن ب��ه صورت دقیق و جزئی اظهارنظر کرد .طی
روز سهش��نبه و دیروز متن ای��ن جمعبندی به
صورت ویژه از سوی نهادها و مراکز مرتبط و نیز
توسط محافل سیاسی و رس��انهای مورد بررسی
قرار گرفته است.
به گ��زارش «وطن امروز» ،ب��ا این حال هنوز
زود اس��ت ،اظهارنظرهای دقیق و مبتنی بر متن
برجام مطرح ش��ود .در حال حاضر آنچه میتواند
موجب نگرانی شود ،تفاسیر متفاوت آمریکاییها
از این جمعبندی اس��ت .اظهارنظره��ای باراک
اوباما و جان کری درباره بازرسیها ،نحوه تخفیف
تحریمها و نیز تحقیق و توس��عه با آنچه حس��ن
روحانی در ایران گفته ،تناقضات بسیار دارد .البته
هنوز نمیتوان درباره متن جمعبندی به صورت
قاطعانه اظهارنظر کرد و همانگونه که گفته ش��د
قضاوت اصلی زمانی صورت خواهد گرفت که یک
ترجمه دقیق و صحیح از این متن منتشر شده و
سپس کارشناسان درباره آن اظهارنظر کنند .در
ایران آنچه در ش��رایط فعلی مطرح است ،بررسی
متن جمعبندی برجام در مجلس و ش��ورایعالی
امنیت ملی اس��ت .براس��اس آنچه روز سهشنبه
اعالم ش��د؛  15روز زم��ان وجود دارد تا این متن
در شورایعالی امنیت ملی و مجلس بررسی شود.
دیروز بررس��ی این متن در مجلس آغاز ش��د .در
این میان و بویژه از س��وی نمایندگانی که طی 2
سال اخیر از نزدیک در جریان مذاکرات بودهاند،
نگرانیها و انتقاداتی نس��بت به روال بررسی این
متن مطرح شده اس��ت .این نمایندگان دور نگه
داش��تن مجلس از محتوای مذاکرات و همچنین
م��دت زمان ان��دک اختصاص یافت��ه به مجلس
برای بررسی متن برجام را غیرقابل قبول و دارای
شائبه میدانند.
روز گذشته الیاس نادران ،نماینده مردم تهران
در مجلس شورای اسالمی ،در نطق میاندستور
خود برخی از این نگرانیهای نمایندگان مجلس
را مط��رح کرد .نماینده م��ردم تهران در مجلس
شورای اسالمی گفت :مجلس در جریان جزئیات
تواف��ق در موقع خ��ود بیش از عامه م��ردم قرار
نداشته است .سابقه برخورد رئیس مجلس نشان
میدهد این بار نیز مجلس در جریان بررسی متن
تواف��ق دور خواهد خورد .الیاس نادران در ابتدای

نادران :در جریان بررسی برجام مجلس دور نخورد

شماس��ت .ناامید کردن مردم همان قدر مذموم
است که امید واهی دادن.

■■اگر آنگونه که روحانی و ظریف میگویند باشد!

نطق خود با اشاره به جمعبندی مذاکرات در وین دائم ،چ��ه داوطلبانه و چه الزامی باید به تصویب
گفت :امروز پس از س��الها مذاکرات هس��تهای مجلس برس��د و ال��زام و اج��رای آن تنها پس از
متنی تنظیم و برای کشورها فرستاده شده است و تصویب مجلس ممکن است .آنچه در ژنو ،لوزان و
مجلس هم در این رابطه به برگزاری چند جلسه وین مورد توافق قرار گرفته است و بعضا عملیاتی
غیرعلنی و دریافت اخباری رسانهای از مسؤوالن شده کی از مجلس شورای اسالمی مصوبه داشته
اجرایی ،امضای چند بیانیه و تصویب قانونی اکتفا است؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار
کرده اس��ت .وی افزود :رهبری معظم انقالب به
استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول داش��ت :آقای رئیس (مجل��س) در زمان تصویب
 ۱۱۲ ،۱۱۰ ،۵۷ ،۴و  ۱۷۶آنچه را مصلحت بدانند قانون هس��تهای در موارد زیاد مواد متعدد قانون
آییننام��ه داخل��ی مجل��س
از مج��اری قانونی خود ابالغ
میکنند و همواره رهنمودها الیاس نادران :مجلس بماهو مجلس در را نق��ض ک��رده اس��ت و در
و حتی ارشادات ایشان توسط جریان جزئیات تواف�ق در موقع خود پاس��خ به تذکراتی ک��ه داده
بیش از عامه مردم قرار نداش�ته است ش��د گف��ت این ک��ه فروش
مجلس مطاع بوده است.
نماین��ده م��ردم ته��ران و اینک�ه چگونه در ای�ن فرصت کوتاه س��یبزمینی نیس��ت .آقای
در مجلس ش��ورای اسالمی امکان خواهد داشت یک متن حقوقی رئیس هیچ ج��ای آییننامه
اظهار داشت :مجلس بماهو بینالملل�ی جامع را بررس�ی و درباره رعای��ت اص��ول آن را موکول
مجلس در جری��ان جزئیات آن اظهارنظ�ر کند نمیدان�م .گرفتن به س��طح اهمی��ت تصویب
تواف��ق در موق��ع خود بیش اختیارات اساس�ی مجل�س و تضعیف ندانس��ته است .دس��تکاری
از عام��ه مردم قرار نداش��ته جایگاه آن به نفع هیچکس نخواهد بود در متن مصوبه کمیس��یون،
تغیی��رات غیرقانون��ی مکرر
اس��ت و اینک��ه چگون��ه در
این فرصت کوتاه امکان خواهد داش��ت یک متن آن ،عدم چاپ پیش��نهادهای نمایندگان و اجازه
حقوقی بینالمللی جامع را بررس��ی و درباره آن ندادن به مخالفان دولت در اظهارنظر نس��بت به
اظهارنظ��ر کند نمیدانم .س��ابقه برخورد رئیس مصوبه مجلس چه وجاه��ت قانونی دارد؟ نادران
مجلس نشان میدهد احتماال این بار نیز مجلس خاطرنش��ان کرد :با این اقدامات مجلس در رأس
دور خواهد خورد .نادران خاطرنشان کرد :گرفتن کدام امور اس��ت؟ طرف آمریکایی مصوبه کنگره
اختیارات اساسی مجلس و تضعیف جایگاه آن به را چماق میکند بر س��ر طرفهای ایرانی و اینجا
نف��ع هیچکس نخواهد ب��ود .کدامیک از وظایف از ای��ن حداقل ظرفیتهای قانونی هم اس��تفاده
س��هگانه ش��ورایعالی امنیت مل��ی در اصل  ۱۷۶نمیش��ود .نادران همچنین با اش��اره به اظهارات
به این ش��ورا اجازه میده��د اختیارات مجلس را روز سهش��نبه روحانی و هش��دار او به منتقدان،
محدود کند؟ وی افزود :مطابق اصول  ۷۷و  ۱۲۵خطاب به او گف��ت :تهدید منتقدان به مصلحت
همه موافقتنامهه��ای بینالمللی چه موقت ،چه شما نیست .یک مجلس قوی و منتقد به نفع خود

در کن��ار انتقادات��ی که نماین��دگان مجلس
نس��بت به روی��های ک��ه ب��رای ورود مجلس به
مذاکرات و توافق هستهای مهندسی شده ،دارند،
آنها رفتارهای متناقض آمریکاییها پس از اعالم
جمعبندی برجام را نیز نگرانکننده میدانند .این
نمایندگان میگویند اگر متن برجام همانی باشد
که روحانی و ظریف میگویند ،قابل قبول اس��ت
اما آنها فعال درباره ای��ن جمعبندی ،جمعبندی
نکردهاند .محمدرضا محسنیثانی ،رئیس کمیته
امنیت ملی مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به
برداشتهای متفاوت آمریکاییها از متن توافقنامه
لوزان معتقد اس��ت اوباما با سخنرانی خود نشان
داد آمریکاییها مانند لوزان عمل میکنند و البته
اگر این برداشت متفاوت بر مبنای مصرف داخلی
و راضی کردن رژیم صهیونیستی باشد قابل اعتنا
و اهمیت نیست .وی با بیان اینکه توافق هستهای
حاص��ل مقاوم��ت ملت ایران اس��ت ،گفت :متن
جامع توافق نهایی ظرف  20روز در ایران بررسی
میشود .محمدرضا محسنیثانی به فارس گفت:
آنچه در متنهای این توافق وجود دارد و روی آن
توافق اولیهای صورت گرفت که توس��ط ظریف و
موگرینی اعالم شد ،اگر بر مبنای تعریف و اعالم
تیم مذاکرهکننده هستهای و رئیسجمهور باشد،
این توافق توفیقی مهم در راستای ایستادگی ملت
ایران بود که بسیار ارزشمند است و باید با قاطعیت
تم��ام آن را به رهبر معظم انق�لاب و ملت ایران
تبری��ک گفت .رئیس کمیته امنیت ملی مجلس
با تاکید بر اینکه هنوز ما در زمینه متن توافقنامه
به نتیجه قطعی نرسیدهایم ،خاطرنشان کرد :ابعاد
متن توافقنامه براساس توضیحات رئیسجمهور
و قرائ��ت تی��م مذاکرهکننده مورد بررس��ی قرار
میگیرد .محسنیثانی با اش��اره به برداشتهای
متفاوت رئیسجمهور آمری��کا از متن توافقنامه
عنوان کرد :البته اوباما تعریف و برداشت متفاوتی
از متن توافقنامه داشته و صحبتهایی را در این
زمینه بیان کرده که شبیه سیاستبازیهایی بود
که آمریکاییها درباره توافق لوزان داشتند .وی با
اشاره به برداشتهای متفاوت آمریکاییها از متن
توافقنامه لوزان یادآور شد :اوباما با سخنرانی خود
نشان داد آمریکاییها مانند لوزان عمل میکنند.

هیچ نامهای از عربستان
به دست ما نرسیده است

مسؤول ستاد پشتیبانی مردمی یمن گفت
تاکن��ون نامهای از س��عودیها درباره تحوالت
یمن به دست ایران نرس��یده است .اسماعیل
احمدیمقدم در پاسخ به سوال تسنیم درباره
اظهارات اخیر صادق خرازی مبنی بر پیشنهاد
عربستان به ایران برای حل کردن موضوع یمن
گف��ت :این موضوع را باید از مس��ؤوالن وزارت
امور خارجه بپرس��ید اما تا آنجا که بنده مطلع
هستم در حوزه دیپلماسی رسمی هیچ نامهای
ارسال نشده است اما میتوان این فرضیه را در
نظ��ر گرفت که در حوزه دیپلماس��ی پنهان از
طریق رابطان عربستان درخواست کرده است
که جمهوری اس�لامی ای��ران در موضوع یمن
دخالت و ماجرا را حل و فصل کند .این اظهارات
احمدیمقدم درحالی است که صادق خرازی
این هفته در گفتوگوی تلویزیونی مدعی شد
مقامات س��عودی اخیرا پیامی را برای مقامات
جمهوری اسالمی ایران ارسال کردهاند و در آن
پیام به ایران پیش��نهاد دادهاند در سوریه دیگر
دخال��ت نخواهند ک��رد و در ازای آن ایران به
عربستان برای حل اوضاع یمن کمک کند.

بازگشایی سفارت انگلیس
پس از اجرای برجام!

س��خنگوی دولت انگلیس گف��ت در آینده
نزدیک توافق هستهای ایران و غرب اجرا میشود
و ما بار دیگر سفارت خود را در تهران باز میکنیم.
روابط ای��ران و انگلیس به تدریج بهبود مییابد.
ادوین س��اموئل در گفتوگو با شبکه تلویزیونی
اسکای نیوز گفت :بدون تردید توافق میان 5+1
و ایران حاوی نکات زیادی است و دولت انگلیس
از آن استقبال کرد .علت استقبال دولت انگلیس
از توافق هس��تهای ایران و غرب وجود ش��روط
سخت و الزامآوری اس��ت که اجرای مفاد آن از
جمله بحث نظارت و بازرسی از مراکز هستهای
ایران را تضمین میکند .آژانس بینالمللی انرژی
اتمی مس��ؤول نظارت بر اجرای مفاد این توافق
است .آژانس نیز بخش��ی از سازمان ملل متحد
اس��ت .هفت��ه آینده ای��ن تواف��ق را در پارلمان
انگلیس مطرح میکنی��م و پیشبینی میکنم
هنگام بررس��ی مفاد آن بحث و جدل شدیدی
صورت گیرد البته ای��ن بحث و جدلها در یک
نظام دموکراتیک طبیعی است .به گزارش باشگاه
خبرن��گاران ،وی اف��زود :دولت انگلی��س درباره
تضمین امنیت همپیمانان خ��ود در خاورمیانه
بویژه در منطقه خلیجفارس جدی است .از روزی
که مذاکرات هس��تهای ایران و غرب آغاز شد ما
تاکید کردیم توافقی را که امنیت ملی همپیمانان
ما را تهدید کند هرگز نخواهیم پذیرفت .ساموئل
اظهار داشت :ش��رطهای مندرج در این توافق،
چنین چیزی را تضمین میکن��د .اگر ایرانیها
هر یک از مفاد توافق هس��تهای را نقض کنند،
تحریمها باز میگردد .به صراحت باید بگویم که
تاکنون نقش مثبتی از ایران در منطقه ندیدهایم.
ما همواره شاهد نقض تحریک آمیز ایران بودهایم.
ایران همواره در امور داخلی کشورهای همسایه
مداخله مس��تقیم کرده اس��ت ،این برای دولت
انگلیس قابل قبول نیس��ت .امیدواریم در فصل
جدید و دور جدید ش��اهد نقش مثبت ایرانیها
در منطقه خاورمیانه باش��یم ،زیرا این منطقه به
ثبات و آرامش نیاز دارد .در آینده نزدیک توافق
هستهای ایران و غرب اجرا میشود و ما بار دیگر
سفارت خود را در تهران باز میکنیم؛ روابط ایران
و انگلیس به تدریج بهبود مییابد.

کلینتون :گزینه نظامی علیه ایران
همچنان روی میز است

نامزد ریاس��ت جمه��وری آمریکا میگوید
اگ��ر ایران مفاد توافق هس��تهای با قدرتهای
جهان��ی را نقض کند ،هم��ه گزینهها از جمله
گزین ه نظامی روی میز است .به گزارش نسیم،
هیالری کلینتون نامزد دموکرات ،روز سهشنبه
گفت اگر به عنوان رئیسجمهور آمریکا انتخاب
شود ،فورا به هرگونه نقض توافق هستهای پاسخ
خواهد داد .وی گفت« :پاسخ به هرگونه تقلب
باید فوری و قاطع باشد که با بازگشت تحریمها
آغاز میشود اما اگر نیاز باشد ،هیچ گزینهای از
جمله گزینه نظامی ما از روی میز حذف نخواهد
شد ».کلینتون ادعا کرد« :پیام به ایران باید رسا
و روشن باشد :ما هرگز به شما اجازه نخواهیم
داد به سالح هستهای دست یابید؛ نه صرفا در
مدت این توافق ،هرگز».

