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گزارش رسانههای غربی از سه توافق میان ایران و آمریکا

گزارش

موسویان در گفتوگو با خبرآنالین:
برجام سایه جنگ را از ایران دور کرد
حسین موســویان عضو سابق تیم هستهای
در گفــت و گو با خبرآنالین در پاســخ به این
پرسش کهآیا اساســا قبل از توافق برجام سایه
جنگ بر سر ایران بود یا خیر گفت :اگر منصفانه
قضاوت کنیم اصل تهدید احتمالی حمله نظامی
با ایــران قبل از برجام را نمیتوان منکر شــد.
قدرتهای جهانی در زمان دولت قبلی با صدور
قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل ،برنامه
هستهای ایران را به عنوان تهدید صلح و امنیت
جهانی قلمداد کرده و کشور ما را در فصل هفت
منشور سازمان ملل گذاشتند که معنی سیاسی
و حقوقی و امنیتی آن هم روشن است.
موسویان اما در پاسخ به اشکال مصاحبهکننده
که پرسیده بود شما در یکی از کتابهایتان به
رد ســناریوی جنگ اشاره کرده بودید ،با تایید
این حرف میگویــد :در آن دوران ،محور اصلی
کار مــن در زمینه آگاهســازی افــکار عمومی
جهانی بهویژه آمریکا در رد سناریوهای تحریم
و جنگ نظامی و ســایبری علیه ایران بود .من
در کتاب هســتهای خود که در دوران ریاست
جمهوری آقای احمدینژاد منتشــر شــد هر
ســه این سناریو را با ذکر دالیل مفصل ،اشتباه
خوانده و رد کــردم .در مورد حمله نظامی هم
حدود 20دلیل آوردم که این گزینه غلطی است.
موسویان در ادامه با برشمردن  4دلیل میگوید
که برجام سایه جنگ را از ایران دور کرد .چهار
دلیلی که موسویان اشاره کرده است به این قرار
است :اول شناخت آمریکا و قدرتهای جهانی از
دو عامل روحیه و ایمان مردم ایران و همچنین
قدرت و اقتدار رهبریت مذهبی شــیعی و نفوذ
روحانیت شــیعه در ایران؛ دوم اینکه با برجام
فصل هفت منشــور سازمان ملل در مورد ایران
را فلج و به یک معلــول 98درصد تبدیل کرد.
یعنی براثر برجام ،قطعنامههای قبلی ســازمان
ملــل منتفی و تحریمهای اقتصادی ســازمان
مللی هم برداشته شــد و لذا ایران از ماده  40و
 41خارج شــد .این بدان معنی است که اعمال
ماده  42یعنی مجوزحمله نظامی کامال «کان لم
یکن» شد .بنابراین برجام مشروعیت ،مقبولیت
و تمام مبانی قانونی -حقوقی -سیاسی -امنیتی
بینالمللی گزینه حمله نظامی به ایران را از بین
برد .سوم اینکه سرخوردگی و شکست آمریکا در
دو حمله نظامی به افغانســتان و عراق در طول
یک دهه قبل از بحران هستهای بود .آمریکایی
هــا حــدود  7000کشــته و  50000مجروح
دادند ،یک میلیون پرونده اخذ خســارت برای
ناتواناییهای جسمی بر اثر جنگ روی میزدولت
شان قرارگرفت 6000 ،میلیارد دالر هزینه جنگ
کردند و نهایتا هم دســت از پا درازتر میدان را
خالی کردند .لذا افکار عمومی آمریکا شدیدا با
ورود آمریکا به جنگ سوم مخالف بود .به گفته
موسویان ارتش آمریکا خوب میفهمید که ایران
نه عراق است و نه افغانستان و لذا هزینه حمله
بــه ایران فوق العاده بیشــتر خواهد بود .ضمن
اینکه شــخص اوباما هم بــا وجودی که گزینه
نظامی را روی میز داشــت اما باطنا دنبال حل
و فصل مسالمت آمیز بحران هستهای ،گشودن
بــاب گفتوگو در باب مســائل منطقه و حتی
برقــراری رابطه با ایران بود .موســویان در باب
دلیل چهــارم خود اینگونه گفت :قدرت دفاعی
ایران چهار ویژگی دارد که قطعا یکی از عوامل
رفع تهدید حمله نظامی بود .قدرت دفاعی ایران
هم به موشک محدود نیســت؛ اول اینکه توان
تســلیحات متعارف ایران از جامعیت و قابلیت
باالیــی برخوردار اســت؛ دوم اینکه این قدرت
خانگی است و نه وارداتی .ایران در صنایع نظامی
خودکفاترین کشور خاورمیانه است .سوم اینکه
ایران از دو ارتش برخوردار اســت؛ یکی سپاه و
یکی هم ارتش که نمونه آن را در کشور دیگری
نمییابید و چهارمین ویژگی قدرت دفاعی ایران
آن که ایران یک ارتش مردمی چند میلیونی به
نام بســیج دارد که این هم در ارتشهای جهان
منحصر به فرد است.
ادامه از صفحه اول
ریش سفیدهای اصولگرا آبروی خود را
گرونمیگذارند
شیخوخیت در کما
تمــام جریانهــا فعالیتهای خــود را برای
انتخابات ریاست جمهوری آغاز کردهاند اما نهاد
«مذهبی و سیاســی» مانند جامعه مدرسین
سکوت در پیش گرفته است .آیتاهلل مقتدایی
از اعضای برجســته جامعه مدرسین در مورد
فعالیتهــای این نهــاد در انتخابات ریاســت
جمهوری ســال  96میگوید«:به احتمال قوی
برای دعوت مردم به مشارکت در انتخابات بیانیه
میدهد اما اینکه نامــزد تعیین و معرفی کند
هنوز بحثی نشــده است .».در این میان آن چه
که گفتنی است ،این است که این مکانیسم مهم
ریشسفیدی یا آن چنان که در سالهای اخیر
مصطلح شده؛ شیخوخیت،که روزگاری توسط
محمود احمدینژاد بیاثر شد ،در دورههای بعد
توسط دوستان و هوادارانش به همان سرنوشت
گرفتار آمده است .موضوعی که البته در آن طرف
میدان شکلی دیگر دارد ،جناح اصالحطلب که نه
تشکلی مانند جامعه روحانیت دارد و نه نهادی
مذهبی -سیاسی مانند جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم و تنها با حضور برخی چهرهها مانند
آیتاهللهاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی،
از ظرفیت شیخوخت بیشترین بهره را برده است؛
چنان که در دو انتخابات گذشته بهترین نتیجه
را برای این جناح نه چندان سنتی داده است.
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سران پنتاگون ،مقادیر زیادی پول نقد به ایران داد ه
است .در گزارش بلومبرگ به یکی از جلسات کمیته
خدمات نیروهای مسلح سنا اشاره میکند که طی
آن رئیس ستاد مشترک ارتش در پاسخ به سؤال
یکی از ســناتورهای جمهوریخواه (تد کروز) در
مورد پرداخت پول نقد به ایران ،گفت که او خارج
از حلقه تصمیمگیری بوده و از این مسئله اطالعی
نداشته است .دانفورد گفته است که این مسئله به
خرید و فروش سالح میان ایران و آمریکا در چند
دهه اخیر مربوط میشود و او از جزئیات این روابط
مطلع نیست لذا نمیتواند در مورد آن صحبت کند.
پولها برای چه پرداخت شدند؟
در برخی محافل خبری مطرح شده است که 1.7
میلیارد دالر اصل پول و سود حاصل از آن است که
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در آمریکا بلوکه
شــده بود؛ پولی که آخرین شاه ایران برای خرید
ادوات جنگــی از آمریکا پرداخته بــود؛ اما پس از
پیروزی انقالب  57نه خبری از پول بود و نه خبری
از تجهیزات جنگی خریداری شده .در برخی محافل
سیاسی مطرح شده است که مذاکرات هستهای و
دیدارهای ظریف و کری – پس از نزدیک به چهار
دهه قطع ارتباط ایران و آمریکا – فرصتی برای ایران
پدید آورده اســت تا برای پس گرفتن این پولها
اقدام کند.
این رشته سر دراز دارد
اما توافق ایران و آمریکا بر سر موضوعاتی مانند
آزادی 5شهروند آمریکایی زندانی در ایران ،پرداخت
 1.7میلیارد دالر به ایران ،خارج شــدن دو بانک
ایرانی از تحریمهای ســازمان ملل ...،تنها توافقات
پشــت پردهای هم نبود کــه در جریان مذاکرات
برجام انجام شد.
چه؛ آن چیزی که به برجام معروف شــده است،
حاوی یک متن اصلی و 5ضمیمه است که مجموعا
این سند  159صفحهای را تشکیل داده است .اگر

قطعنامــه  – 2231که موید برجام و ملغیکننده
قبلی در ارتباط با پرونده هســتهای
تمام قطعنامه ِ
ایران است – را هم در نظر بگیریم ،در نهایت حاصل
رسمی و علنی مذاکرات  20ماهه ایران و  5+1دو
متن است؛ برجام و قطعنامه  .2231اما در جریان
بررسی برجام در مجلس شورای اسالمی و کنگره
آمریکا مشخص شد سندی محرمانه میان ایران و
آژانس هم وجود دارد .جزئیاتی از این سند در آن
زمان منتشر نشد اما گفته شد که «این سند نقشه
راه فعالیتهای هستهای ایران است و دلیلی ندارد
این اطالعات منتشــر شود ».در همین رابطه علی
اکبر صالحی رئیس ســازمان انرژی اتمی در زمان
بررســی برجام در کمیســیون ویژه گفته بود :ما
گفتيم نميخواهيم دنيا همه برنامه ما متوجه بشود
و دليلي نــدارد خود به خود اطالعات ارائه بدهيم.
(تاکيد کرديم) ما از سال  10به بعد را نميخواهيم
بياوريم در اين برجــام ،اين جزئيات کار خودمان
است؛ ما جزئيات را ميآوريم مينويسيم میدهيم
به آژانس چون که ما باالخره بايد برنامههاي خود
را به آژانس اعالم بکنيم ...ما نميخواهيم جزئيات
برنامه ده ســاله خود را به ســمع عالــم و آدم و...
برسانيم ،هيچ کشوري هم اين کار را نميکند؛ آیا
میدهد به آژانس؟! ما بعد از ده سال را يک برنامه
داريم؛ داديم به آژانس؛ بخشي از آن در برجام آمده
است.
گرچه مشخص بود که توافقی میان ایران و آژانس
به صورت محرمانه وجود دارد ،اما هر دو طرف ایرانی
و آمریکایی تالش کردند که جزئیات این توافق به
رسانهها درز نکند .تا جایی هم هر دو طرف توانستند،
تا اینکه در28تیرماه آسوشیتدپرس گزارشی منتشر
کرد و برخی جزئیات این ســند را افشا کرد .این
خبرگزاری خبر داده بود که به ســندی مرتبط با
توافق هستهای ایران دست یافته که نشان میدهد
با تسهیل محدودیتهای کلیدی بر برنامه هستهای،

فاصله رسیدن ایران به سالح هستهای کم میشود.
آسوشیتدپرس این سند را پیوست محرمانه توافق
برجام اعالم کرده بود .به گزارش این خبرگزاری بر
اساس این سند بعد از  ۱۱تا  ۱۳سال ایران میتواند
بیش از  5هزار «ســانتریفیوژ ناکارآمد» خود را با
 3هزار و  ۵۰۰دستگاه پیشرفتهتر جایگزین کند.
آسوشیتدپرس مینویسد :این سند نمیگوید که
بعد از  ۱۳سال سرنوشت غنیسازی چه خواهد شد.
این میتواند نشانه پایان احتمالی همه محدودیتها
بر شمار و نوع سانتریفوژها ضمن ادامه محدودیت
بر سایر بخشهای کمتر حساس برنامه اتمی ایران
تا  ۱۵سال باشد».
این در حالی اســت که پیش از افشا شدن این
سند محرمانه ،تصور میشــد که محدودیتهای
اعمالی بر برنامه هســتهای ایران 15ساله خواهد
بــود .البد به همین دلیل که بود که ظریف پس از
افشای این سند نه تنها ناراحت نشد که از اظهارات
او بر میآید راضی هم بوده است .ظریف در واکنش
به این رخداد گفت :همه رســانههای جهان تمام
محتویات این ســند را ندیدهاند تا از افتخاری که
دوســتان مذاکرهکننده و صنعت ما ایجاد کردهاند
باخبر شوند.
همکاریای که میتواند گسترش یابد
پس از روی کارآمدن حسن روحانی در سال 92
و ارسال پرونده هستهای از دبیرخانه شورای امنیت
ملی به وزارت خارجه و شروع مذاکرات پر دامنهای
که در نهایت به توافق برجام در تاریخ  23تیر  94و
اجرایی شدن آن در 27دی  94انجامید ،خیلی از
کارشناسان تصور میکردند چنین توافقی تنها در
چارچوب هستهای است و به سایر مسائل پرداخته
نشده است .به اظهارات مقامات آمریکایی و ایرانی
که در آن زمان بنگریم ،یک چیز زیاد تکرار میشود
و آن اینکه این مذاکــرات فقط مرتبط با مباحث
هستهای است و به سایر چالشهای ایران و آمریکا
در زمینههای موشکی ،حقوق بشری ،منطقهای...
پرداخته نشده است.
با انتشار جزئیات توافقهای پشت پرده میان کری
و ظریف ،به نظر میرسد این دو دیپلمات کارکشته
در طول مذاکرات برجام به درکی عمیق از جریان
سیاست و جریانهای مخالف در کشورهای یکدیگر
رسیده بودند که اوال نمیتوانستند بدون پرداختن
به سایر مســائل به حل مسئلهای چون هستهای
نائل آیند؛ ثانیا نمیتوانستند توافقهایی را که میان
ایران و آمریکا در سایر موضوعات شده است افشا
ســازند؛ زیرا در این صورت با مشکالت سیاسی و
حتی هویتی در داخل مواجه میشدند .این نکته
وقتی بیشــتر درک میشود که بدانیم قریب به 4
دهه اظهار دشمنی در دو کشور ،در طول یکی دو
سال قابل حل شدن نیست و برای این کار نیاز به
ظرافتهای بسیار دارد که به نظر میرسد ظریف و
کری از عهده آن بر آمدهاند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

هواپیماهای بدون سرنشین بخشی از قدرت بازدارندگی ماست

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :هواپیماهای
بدون سرنشــین در تراز موشکی بخش مهمی از
قدرت بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران است.
به گزارش ایرنــا؛ امیر دریابان شــمخانی در
بازدید از خطوط تولید و نمایشگاه توانمندیهای
پهپادی نیروی هوافضای ســپاه بــا قدردانی از
رویکرد جهــادی متخصصین نیــروی هوا فضا
که پیشــرفتهای خیره کنندهای در حوزههای
موشــکی و پهپادی را به دنبال داشته ،گفت:در
صنعت پهپادهای نظامی ،قدرت تحقیق ،تولید،
تکثیر و توســعه فناوری در بُرد ،مداومت پرواز،
ســاح همراه ،شناســایی و دقت در شــلیک و
اصابت ،عوامل اصلی برتری و ایجاد کننده تغییر
در موازنه قدرت است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود :تجربه دفاع
مقدس و تحریمهای ظالمانــهای که حق دفاع
مشــروع ایران در برابر دشــمن متجاوز را هدف
گرفته بود به ما آموخت که بدون داشــتن بنیه
دفاعی بومی و توسعه مستمر آن نمیتوان امنیت
پایدار و قابل اتکا در کشور ایجاد کرد.
وی با تأکید بر اینکه تجربه  8سال دفاع مقدس
به ما نشــان داد که زندگی در صلح بدون قدرت
دفاعی ،آرزویی محال است ،اظهار داشت :قدرت
دفاعــی و تهاجمی ما ،پیچیــده ،چند وجهی و
مبتنــی بر توان داخلی و آموزههای دینی بوده و
به شهادت تاریخ هیچ گاه در مسیر تجاوز وتوسعه
حاشیه

کنای ه فرزند مهاجرانی به تندروها
تابناک  -فرزند سیدعطاءاهلل مهاجرانی ،وزیر
ارشاد دولت اصالحات ،یک سال پس از انتشار
خبر صداوسیما با تیتر «پسر مهاجرانی بورسیه
عربســتان در انگلیس» به نقل از ویکی لیکس،
به صورتی کنایهآمیز آن را تکذیب کرد؛ ادعایی
که همچنان برای تخریب اصالح طلبان استفاده
میشود« .ســیدمحمد مهاجرانی» در این باره
نوشت :قاعدتاً وقتی گم شدن دکل ۸۷میلیون
دالری را به یکی از فرزندان این خانواده مرتبط
میدانند ،دیگر نیازی به گرفتن کمک ۱۶هزار
پوندی از عربســتان برای ادام ه تحصیل فرزند
دیگر خانواده نخواهد بود ،هر چند هر دو مورد

سیاست
خبر

محرمانههای ظریف و کری
مجید مســعودی ـ روزنامه وال اســتریت
ژورنال در گزارشــی نوشته است که دولت آمریکا
به خاطر آزادی شــهروندان آمریکایــی در ایران،
ســند محرمانهای را امضا کرده است که در آن با
لغو پیش از موعد تحریمهای سازمان ملل متحد
علیه دستکم دو بانک ایرانی موافقت کرده است.
آنگونه که سایت انتخاب نوشته است ،در گزارش
این روزنامه آمریکایی آمده است که شورای امنیت
سازمان ملل دو بانک ایرانی سپه و سپه اینترنشنال
را از لیست بانکهای تحریمی خارج کرده است و
دولت آمریکا همزمان با خروج شهروندان زندانی این
کشور از ایران با این اقدام موافقت کرد .این در حالی
است که منتقدان معتقدند این دو بانک به خاطر
برنامه موشکی ایران تحریم شده بودند و براساس
قطعنامه شورای امنیت در مورد لغو تحریم هستهای
ایران ،تحریمهای موشکی ایران باید از  8سال دیگر
در صورت وفاداری ایران به توافق از لیست تحریمها
حذف میشــدند .گفتنی است دو بانک مذکور در
لندن ثبت شده اســت و از سال  ۲۰۰۷در لیست
تحریمها قرار گرفته بودند.
دادهها و ستاندههای ایران چه هستند؟
گزارش فوق در حالی منتشر میشود که چندی
قبل گزارشــی منتشر شــده بود مبنی بر اینکه
همزمان با آزادی شــهروندان آمریکایی زندانی در
ایران در تاریــخ  26دی  – 1394یک روز قبل از
انتشار بیانیه اجرایی شدن برجام توسط ظریف و
موگرینی – ایاالت متحده  1.7میلیارد دالر پرداخت
کرده است .در گزارش وال استریت ژورنال اما نکته
دیگری هم ذکر شده است و آن اینکه 400میلیون
دالر از ایــن مبلغ به صورت فــوری و مابقی طی
چند هفته پرداخت شده است .همچنین در بخش
دیگری از گزارش وال استریت آمده است که آمریکا
متعهد شده اســت از اقامه دعوا علیه  21شهروند
ایرانی که دارای اتهامات جنایی هستند صرف نظر
کند.
چالش اصلی؛ پرداختهای نقدی است
اما به نظر میرســد که در قیاس میان دادههای
آمریکا به ایران (پرداخت  1.7میلیارد دالر؛ خارج
کردن دو بانک از لیســت تحریم و عدم اقامه دعوا
علیه  21شهروند ایران) این پرداختهای نقدی به
این ایران بود که در ســه ماه اخیر دستمایه انتقاد
جمهوریخواهان از دولت باراک اوباما شده است.
اســتدالل این گروه از منتقدان آن است که ایران
بــه گروههای نظامی پول نقــد میدهد .مخالفان
معتقدند که با ایــن کار ،گروههای نظامی متحد
ایران میتوانند بیــش از پیش قدرت بگیرند و در
خاورمیانه نفوذ بیشــتری پیدا کنند .اما این تنها
اشکال جمهوریخواهان هم به این توافق محرمانه
نبود .آنها به این مســئله هم نقد داشتند که چرا
پنتاگون در جریان این پرداخت قرار نگرفته است .از
جمله در 5مهر بلومبرگ نوشت :اوباما بدون اطالع
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طلبی بــه کار گرفته
نشده و نخواهد شد.
شمخانی انتقال این
تجربه به مردم مظلوم
فلســطین و جبهــه
مقاومت را از افتخارات
نظــام جمهــوری
اســامی ایران عنوان
کــرد و افــزود :امروز
توان رزمــی تاثیرگذار
و منعطــف جبهــه
مقاومت بزرگترین زرادخانههای تسلیحاتی جهان
را به چالش کشــیده و سد مستحکمی در برابر
متجاوزان و سلطهگران بهوجود آورده است.
شــمخانی خاطرنشــان کرد :قدرت مهندسی
معکوس ،روزآمدسازی و تبدیل غنایم آمریکایی
بــه محصوالت بومــی و ایرانی توســط نیروی
هوافضای ســپاه نشــاندهنده قابلیــت تبدیل
«تهدید حضور نامشــروع آمریکا در منطقه» به
«فرصت افزایش قدرت و توانایی» است.
نماینده مقــام معظم رهبــری بهرهگیری از
تجارب جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس
در تولید قــدرت دفاعی را از عوامل اقتدارآفرین
قلمداد کرد و گفت :تولید قدرت مبتنی بر توان
داخلــی و بومــی از زمان جنگ آغــاز گردید و
قدرت بازدارندگــی امروز که مرزهای ما از گزند

نظام سلطه و گروههای
تروریســتی در امــان
نگاه داشــته از برکات
حماسه هشــت سال
دفاع مقدس است.
وی افزود :بی شــک
امنیت امروز ما ناشــی
از عبرتهایی اســت
که جوانان ما از هشت
ســال دفــاع مقدس
آموخته و هم اکنون به
این رکوردهای شــگرف و خیره کننده در حوزه
دفاعی رسیدهاند.
دریابان شمخانی با تاکید بر اینکه راه پاسدارای
از انقالب و کشور «تولید قدرت» است ،گفت :امروز
ما با حداقل منابع مالی ،تولید قدرت حداکثری را
فراهم کردهایم و می توانیم فناوریهای نظامی را
در بخشهای مختلف صنعت در خدمت اهداف
غیرنظامی نیز قرار دهیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز در این مراسم
رونمایی« ،پهپاد صاعقــه» را جدیدترین پهپاد
رزمی ایران در ســری ســیمرغ دانست و گفت:
در پهپــاد پنهان کار و بمــب افکن آمریکاییها
هم تراز هستند .به نقل از تسنیم ،سردار حاجی
زاده در تبیین مزیتها و سطح کارایی تولیدات
دفاعی کشــور به ویژه در نیروی هوافضای سپاه

خاطر نشان کرد :امروز ما همفناوری داریم و هم
هنرمان در زمینه بهکارگیری مهارتها و روشها
به گونه ای اســت که کارایی سالحهای دفاعی
تولید شده توسط ما را متمایز کرده است .ما در
قبال حمله دشمن یک مقاومت و یا حرکت ناقص
برای دفع حمله انجام نداده ایم؛ بلکه حمله را با
ضــد حمله جواب داده ایم .یعنی آنچه به عنوان
«تهدید» آزاردهنده بوده اســت را به «فرصت»
تبدیل کردهایم.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه بیان داشــت:
ما امروز ســامانهها و تجهیزاتی بهتر از مدلهای
آمریکایی ســاخته ایم و این هزینههای اســت
کــه آمریکاییها برای همســایگی با مــا آن را
پرداختهاند! و توانســتهایم بــا غنیمت گرفتن
پهپادهای آنان به این ســطح از قدرت در پهپاد
بومی برسیم و انشــاءاهلل که ملت ایران روزی را
شاهد خواهند بود که قدرتی معادل موشکی در
بخش هواپیماهای بدون سرنشین داشته باشند.
وی در تشــریح ابعــاد اهمیــت هواپیماهای
بدون سرنشین در جنگهای امروز بیان داشت:
امروز هواپیماهای بدون سرنشین مأموریتهای
متنوعی دارند .در حوزههای پدافند ،رادار ،موشک
و دریا هرگونه تســلیحاتی که نــام ببرید ،یک
مأموریت منحصر به فردی دارند و تنها ابزاری که
در همه این حوزهها و حتی بیشتر از آن میتواند
ایفای نقش و مأموریت کند ،پهپاد است.

دروغ بوده و دلیلی به تفسیر و توضیح دروغهای
جماعت تندرو نیست و نخواهد بود ...روزگاری
میگفتند مهاجرانی پول سپردههای مردم برای
حج عمره را هم برداشــته و خــورده! البته بعد
مشخص شد آن هم دروغی بیش نبوده و همان
هم بعد از مدتی فراموش شد .دوستی میگفت
از هــر صد نفر یک نفــر ارزش آن را دارد که با
او بحث کنی ،بگذار دیگران هر چه میخواهند
بگویند ،هر کســی آزاد اســت که احمق باشد.
والسالم.
تخریب غرف ه استقبال تشکل
اصالحطلب دانشگاه شیراز
خرداد  -انجمــن دانشــجویی فرهنگ و
سیاست دانشگاه شیراز از تخریب غرف ه استقبال
انجمن فرهنگ و سیاســت دانشگاه شیراز خبر

داد که با مجوز قانونی دایر شده بود .این تشکل
دانشجویی اصالحطلب اعالم کرد :غرف ه استقبال
انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز که با
مجوز قانونی دایر شده بود ،با فشار تشکلهای
جناح خاص دانشــگاه شیراز و تمکین مدیریت
دانشــگاه بامداد روز جمعه تخریب شد .انجمن
فرهنــگ و سیاســت به زودی شــرح ماوقع و
موضع رســمی خود را در قبال تکرار این قبیل
تصمیمات مدیریت دانشگاه در حوزه فرهنگی و
اجتماعی اعالم خواهد کرد!
برداشت یک حزباللهی از منع ورود
احمدینژاد
انصاف نیوز -سیدمحمدرضا اصنافی ،فعال
اصولگــرا در فضای مجازی در یادداشــتی در
گــوگل پالس یــا عنوان "جمهوری اســامی

پساتهی" با تاکید بر "از سر درد؛ از سر دلسوزی؛
فقط همین" نوشت :واقعیت این است که ورود
احمدی نــژاد به انتخابات حتــی یکی از چند
قدرت اصلی کشور را هم با او همراه نمی کرد..
احمدی نــژادی که روزی فقــط مخالفینی از
جنس هاشمی و اصالح طلبان داشت امروز نه
در بهارســتان و در سپاه و نه هیچ جریان موثر
سیاســی اصولگرایان و نه حتی در نهاد رهبری
هم همراهی ندارد که بتواند جریانی درست کند
که کشور را به ســمتی که می خواهد ببرد .از
همه بدتر ،آمدن او گســل قم را هم ممکن بود
فعال می کند .در هر صورت جمهور اســامی
ظرفیت تحمل این چالش اساســی را نداشت
و اصل حفظ نظام همیشــه برای آقا و امام در
اولویت بوده و عقل هم حکم می کند باشد.

ظریف:
کسی برای ایران شرط و شروطی
تعیین نمی کند
ایرنا ـ محمدجواد ظریف شــامگاه شنبه در
حاشیه رونمایی از کتاب «ابعاد ظریف مذاکرات»
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر
این که وزیر اقتصاد آلمان که قرار است به ایران
ســفر کند شروطی تعیین کرده اســت ،افزود:
سیاســتهای ما مشخص اســت و کشورهای
مختلف با علم به سیاستهای ایران که سازنده
است به این کشور ســفر می کنند .به گزارش
ایرنا وی تاکید کرد :کشور ما کشور اصلی مبارزه
با تروریسم در منطقه است؛ کشوری که در برابر
فشارهای ناروا  37سال ایستادگی کرده است و
در عین حال ،کشور صلحطلب است .به گزارش
نسیم گفتنی پیش تر زیگمار گابریل وزیر اقتصاد
و معاون صدراعظم آلمان در آستانه سفر خود به
ایران «به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل
و توقف حمایت نظامی تهران از دولت سوریه»
شروط معامالت تجاری با ایران ذکر کرده بود.
قاسمی در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا:
بیانیه موجب ارتقای حقوق بشر
نمیشود
ایرنا -بهرام قاســمی اظهارات ســخنگوی
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در خصوص
تایید حکم محکومیت یک شــهروند ایرانی را
امری مداخلهجویانه دانست و افزود :از آنجایی که
مذاکرات حقوق بشری ایران و اروپا قرار است در
آیندهای نه چندان دور صورت پذیرد بیان چنین
اظهاراتی غیرسازنده تلقی میشود.
قاســمی خاطرنشــان ســاخت :بیشــک
صادرکنندگان این بیانیه باید آگاهی داشته باشند
که موضوع حقوق بشــر و ارتقــای آن با صدور
بیانیههای سیاســی تحقق نخواهد یافت و این
موضوع نباید مستمسک و بهانهای برای دخالت
در امور داخلی کشورها و قضاوت پیرامون مسایلی
شــود که صرفا در حیطه وظایــف و اختیارات
دستگاه مســتقل قضایی کشورهاســت .وی
افزود :بدون تردید هر گونه تالش برای قبوالندن
ارزشهای خاص یک کشــور یا منطقه به سایر
جوامع با فرهنگها ،آداب و سنن متفاوت تالشی
در جهت رجعت به پارادایمهای کهنه و قدیمی
در روابط بینالمللی اســت .قاسمی تاکید کرد:
چنین ادعاهایی که مبتنی بر فرضیات غیردقیق
و به خصوص با ناآگاهی از روند رسیدگی قضایی
صورت میپذیرد سازنده نخواهد بود.
گفتنی است پیشتر اتحادیه اروپا در بیانیهای
مداخله جویانه نسبت به محکومیت قطعی نرگس
محمدی؛ زندانی سیاسی به ایران اعتراض کرده
بود.
وزیر دفاع:
تسلیم در نظام جمهوری اسالمی
جایی ندارد
ایسنا ـ ســردار سرتیپ حسین دهقان طی
سخنانی در همایش تجلیل از خادمان و عوامل
اجرایی راهیان نور دانشآمــوزی چهارمحال و
بختیــاری ،اظهار کرد :دفاع مقدس برگ زرینی
بر تاریخ پرافتخار کشور افزود و درس بزرگی به
جهانیان داد؛ درسی که به جهانیان آموخت ملتها
در برابر ظلم و کینهورزی چارهای جز ایستادگی و
مقاومت ندارند .دهقان با بیان اینکه ایران در منابع
نفت و گاز در رتبه اول جهان اســت که ظرفیت
عظیمی است ،گفت :نظام سلطه از طریق جنگ
نفت ،قصد آسیب رساندن به این سرمایه را دارد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت جهادی و اقتصاد
مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است،
یک رویکرد برای همه دوران است ،گفت :مردمی
بودن ،عدالتپایه بودن ،درونزا بودن و برونگرا
بودن از مشخصات اقتصاد مقاومتی است .وزیر
دفاع تاکید کرد :در این زمینه مردم باید با تمام
ظرفیت به صحنه بیایند و دولت از آنها حمایت
کند .وی خاطرنشــان کرد :دولت اگر دست در
دست ملت داشته باشد ،اقتصاد مقاومتی به عنوان
محور امور انجام شدنی است.
دهقان تاکید کرد :دولت با تشــکیل ســتاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دنبال نقشآفرینی
بیشتر در عرصه جهانی است.
آمانو در مصاحبه با لوموند:
ایران به همه تعهدات خود در برجام
پایبند بوده است
مهر -مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
در مصاحبهای اعالم کرد که ایران به طور کامل
بــه تمامی تعهدات خــود در برجام عمل کرده
است .به نقل از رویترز ،مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی امروز در سخنانی به پایبندی ایران به
تعهدات خود در برجام اذعان کرد« .یوکیا آمانو»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز در
مصاحبه با نشریه فرانســوی «لوموند» در این
باره گفت :توافق هســتهای بدون هیچ مشکلی
از ماه ژانویه ســال جاری میالدی اجرایی شده
اســت .مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
ادامه داد :در ماه فوریه ،میزان ذخایر آب سنگین
ایران اندکی از سقف  ۱۳۰تُن تعیین شده ،فراتر
رفت؛ اما ما بالفاصله این مورد را به ایران اطالع
دادیم و آنها نیز تمامی اقدامات الزم در این باره
را انجام دادند .یوکیا آمانو در ادامه این مصاحبه
تأکید کرد :فراتر از این مورد ،میتوانم تایید کنم
که تهران به تمام تعهدات خود پایبند بوده است.
ایران در حال انجام تعهداتی است که به جامعه
جهانی داده بود.

