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گزارش
آمریکا:

با تبادل کاالی غیر تحریمی مشکلی نداریم

ایسنا :وزارت امورخارجه آمریکا اعالم کرد که با سازوکار
مالی اروپا با ایران که تبادل کاالهای غیرتحریمی را تسهیل
میکند ،مشــکلی ندارد .مورگان اورتاگوس ،سخنگوی
وزارت امورخارجه آمریکا در نشست خبری هفتگی خود
در پاسخ به سوالی درباره اظهارات جدید وزیر امورخارجه
آلمان در تهران درباره ســازوکار مالی اروپا با ایران گفت:
من فکر میکنم که وزیر خارجه پیش از این پاسخ را داده
است .بهطور قطع هر سازوکاری برای پرداخت که در آن
کاالها و خدماتی تبادل شــود که در تحریمهای آمریکا
قرار ندارد ،خوب است اما از هیچگونه سازوکار پرداخت از
هر کشوری در جهان که اجازه تجارت و یا تعامل نهادها
و شــرکتها با نهادهای ایرانی تحت تحریم را میدهد،
حمایت نخواهد کرد .بنابر گزارش پایگاه اینترنتی وزارت
امورخارجه آمریکا ،اورتاگوس همچنین در پاسخ به سوالی
ی آمریکایی که به جرم
درباره آزادی نزار زاکا شهروند لبنان 
جاسوســی در ایران زندانی بود ،گفت :ما امیدواریم که
گزارشها درباره آزادی او صحت داشته باشد اما در حال
حاضر اطالع بیشتری در این زمینه ندارم .این در حالی
اســت که شبکه بلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی
مدعی شــد که واشــنگتن در حال بررسی تحریمهای
جدیدی علیه ایران است که ممکن است شرکت ایرانی
متناظر با اینستکس را هدف قرار دهد .به گفته این منبع،
اینستکس ایرانی نهادی موازی با بانک مرکزی ایران است
که پیشتر در فهرست تحریم آمریکا قرار گرفته بود.
کشــورهای اروپایی چندی پیش به منظور محافظت
از تجارت محدود شده خود با ایران در برابر تحریمهای
آمریکا از ساز و کار مالی ویژهای به نام اینستکس رونمایی
کردند که در فرانسه مستقر است و یک شرکت متناظر
با خود در ایران دارد .به گزارش بلومبرگ ،اگر تحریمهای
جدید آمریکا اعمال شوند ،احتماالً تالشهای اروپاییها
برای تجارت با ایران از طریق دور زدن استفاده از دالر و
نظام مالی آمریکا بیش از پیش با مشکل مواجه خواهند
شد.
بلومبرگ در ادامه گزارش خود افزود :چنین اقداماتی
باعث گستردهتر شدن شــکاف بین اروپاییها با دولت
ترامپ که معتقد به کمپین فشار حداکثری بر ایران است،
خواهد شد.
الی گرانمایه ،از کارشناســان ارشــد شــورای روابط
خارجی اتحادیه اروپا گفت :اگر دنبال تحریم اینستکس
ایرانی باشــید در واقع در تالش برای کشتن اینستکس
هستید .اگر آمریکا این کار را انجام دهد به نظرم حمایت
سیاسی بیشتری در اروپا برای مخالفت با اقدامات آمریکا
صورت خواهد گرفت.
اگرچه اروپاییها برای راضی ساختن واشنگتن اعالم
کردهاند که اینستکس تنها محدود به مبادالت کاالهای
بشردوستانه خواهد بود اما به نظر میرسد این تضمین
نیز رضایت واشــنگتن را جلب نکرده اســت .بررســی
تحریمهای جدید تنها یک روز پس از آن اعالم شد که
هایکو ماس ،وزیر امورخارجــه آلمان برای گفتوگو در
خصوص چگونگی بهرهمندی ایران از مزایای اقتصادی
توافق هستهای با مقامات ایرانی روز گذشته به تهران آمد.
به گزارش ایسنا ،سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا
همچنین دراین نشســت خبری با اشاره به تحری مهای
روز جمعه وزارت خزانهداری آمریکا علیه  ۳۹شرکت زیر
شاخه بخش صنایع پتروشیمی ایران با ادعای حمایت از
سپاه پاسداران ایران گفت :ما قصد داریم هر شرکتی را که
در بخش صنایع پتروشیمی یا بخشی دیگر که برای آن
[سپاه پاسداران ایران] تأمین مالی فراهم کند ،مورد هدف
[تحریمها] قرار دهیم .اورتاگوس در ادامه تاکید کرد که
کارزار فشار حداکثری ادامه دارد و خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از ســخنانش گفت که آمریکا با
متحدانش در باره تهدید برنامه موشــکی ایران و آنچه
فعالیتهای تروریستی و ضایع کردن حقوق بشر توسط
ایران خواند ،اتفاق نظر دارد .اورتاگوس با نادیده گرفتن
این که دولت آمریکا در ســال گذشــته طــی اقدامی
یکجانبه از توافق هستهای خارج شده است ،گفت :ایران
تهدید به تخطی از برخی ممنوعیتهای مهم برجام کرده
است و امروز دوباره آمریکا را تهدید کرده است که به دلیل
کارزار فشار حداکثری نمیتواند [از ایران] انتظار داشته
باشد که ایجاد مشکل نکند .وی ادعا کرد :تهدید کردن و
باجخواهی هستهای و ارعاب دیگر ملتها ،رفتار معمول
حکومت انقالبی در تهران اســت .ســخنگوی دستگاه
دیپلماسی آمریکا در ادامه ادعاهای بی اساس خود علیه
کشورمان گفت :ممکن است آنها فردا دوباره تهدید کنند
که تنگه هرمز را میبندند .ما تحت تأثیر قرار نگرفتهایم.
ایران تنها یک انتخاب دارد؛ یا مانند کشوری عادی رفتار
کند یا شاهد فرو ریختن اقتصادش باشد.
اورتاگوس بــه فرافکنی از اقدامــات یکجانبهای که
موجب تنشهای اخیر در منطقه و وضعیت نامســاعد
توافق هستهای شده است ،پرداخت و آن چه آن را تهدید
اخیر ایران مبنی بر توقف اجرای تعهدات مهم هستهایاش
در چارچوب برجام میخواند را گامی بزرگ در مسیری
اشــتباه عنوان کرد و گفت :ایــن ،بر چالش مداومی که
ایران برای صلح و امنیت بینالمللی ایجاد میکند ،تاکید
دارد .جامعه بینالمللی باید درباره این مسئله متحد بوده
و حکومت ایران را مسئول تهدیدهایش برای گسترش
برنامه هستهای این کشور بداند.
وی همچنین تصریح کرد :تنها راه حل ،توافقی جدید
و بهتر است که در برگیرنده تمام تهدیدهای ایران باشد.
همان طــور که رئیس جمهور [دونالــد ترامپ] و وزیر
امور خارجه [مایک پمپئو] گفتهاند ،آمادهایم بر اســاس
درخواست دوازدهگانه درباره این تهدیدها مذاکره کنیم.
مقامات ایران میدانند که چطور به ما دسترســی پیدا
کنند .دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری
آمریکا  ۱۷خرداد در بیانیهای وضع تحریمهای ظالمانه
جدید علیه ایران را اعالم کرد .طبق این بیانیه ،شــرکت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس و همچنین  ۳۹شرکت
وابسته به صنایع پتروشیمی خلیج فارس تحریم شدهاند.
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عباسسليمينمين در گفتوگو با «همدلی» مطرح كرد:

نسبی شوراینگهبان در عدم اقتدار مجلس
نقش
ِ
ی ســعید شمس:
همدلی| گروه سیاســ 
انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي
سال جاري
اسالمي در شرايطي در ما ِه
پاياني ِ
ِ
برگزار ميشــود كه مجلسنشينان فعلي
در خالل انتخاباتي پرشور براي پوشيدن
رداي نمايندگي تعيين شدند .انتخاباتي كه
جريان اصالحات با تكيه بر «راي ليستي»
بعد از 12سال از حاشيهنشيني در مسند
قانونگذاري داراي كرسيهايي شدند كه
براي آنها امكان تصميمسازي و تاثيرگذاري
داد .با اين حال ،شرايطي كه ناشي از خروج
آمريكاي ترامپ از برجام اســت ،موجب
ِ ِ
شــده تا نارضايتياي ملوس و غير قابل
انكار در جامعه به وجود بيايد .همين فضا،
ترديدها براي تداوم توفيق انتخاباتي را براي
اصالحطلبان افزايش داده و به همان ميزان،
اصولگرايان را به اين اميد رســانده كه در
ِ
«اكثريت مطلق» در مجالس
مجلس يازهم
ســهگانه هفتم تا نهم را با وقفهاي  4ساله
تكراركنند.
صحبتهاي «عباسســليمينمين» در
گفتوگو با «همدلی» نشان از اين دارد كه
اميد زيادي به پيروزي جريان اصولگرايي
در انتخابات هشــتمين روز از اسفندماه
سال جاري دارد .مدير دفتر مطالعات تاريخ
با گفتن اينكه «جامعــه در وضعيتي كه
بيگانگان در پي دخالت هستند ،در مسير
آنها قرار نخواهد گرفت .وقتي در مسير آنها
قرار نگيرد ،طبعا به شيوههاي غيرقانوني
پشت كرده و شيوههاي قانوني را پي خواهد
گرفت .درست است ،جامعه نارضايتيهايي
دارد و اين نارضايتي هم محسوس است ،اما
اگر حس كند كه نارضايتي در مسير نفي
استقالل و هويت خودش قرار گرفته است،
براي اينكه مطالبه دشــمنان و بدخواهان
به سرانجام نرسد ،دشواريها را فراموش
كرده و حركتي را انتخاب ميكند تا بتواند
از هويت خودش و اختيارات خودش بيشتر
استفاده كند » به استقبال پرسشهاي طرح
شده ميرود:
ِ
انتخابات
انتخاباتي
تصور شما از فضاي
ِ
هشت اسفند چه نوع تصوري است؟
نوع عملكرد مجلسدهميها و البته اهتمامي
كه آمريكا و جامعهجهاني براي تحميل بحرانها
به جمهورياســامي دارد ،مــن را به اين تصور
ميرســاند كه مردم حضوري همهجانبه در پاي
صندوقهاي راي خواهند داشــت .ب ه هرحال در
فضــاي داخلي ،برخي ضعفها و سســتيهاي
منتخبيــن دوره قبــل باعث ميشــود ،مردم
درصدد بربيايند تا تغييراتــي را صورت بدهند.
در بُعد بيروني هم تالش بــراي دخالت در امور
داخلي ،طبيعتا افكار عمومي دنبال اين ميروند با
توسل به مشاركت به جهانيان اين پيام را بدهند
كه ايرانيها در شــرايط سخت هم بر نميتابند،
كشــورهاي ديگر برايشان تصميمسازي كنند.
بنابراين هر دوي اين شرايطي تاثيرگذار خواهد
ق راي دنبال كاهش
بــود تا مردم با ابزار صنــدو 
مشكالت و مانعها باشند.
اين نظر شما در شرايطي است كه مردم
در حالی كه ناراضياند ،رغبت چنداني براي
راي دادن نشان نميدهند.
اين ذهنيت بــراي زماني اســت كه «تغيير
شرايط» با شيوه ديگري ممكن باشد .بايد اين را
در نظر داشت ،جامعه در وضعيتي كه بيگانگان
در پي دخالت هستند ،در مسير آنها قرار نخواهد
گرفت .وقتي در مســير آنها قرار نگيرد ،طبعا به

شيوههاي غيرقانوني پشــت كرده و شيوههاي
قانوني را پي خواهد گرفت .درست است ،جامعه
نارضايتيهايي دارد و اين نارضايتي هم محسوس
است ،اما اگر حس كند كه نارضايتي در مسير نفي
استقالل و هويت خودش قرار گرفته است ،براي
اينكه مطالبه دشــمنان و بدخواهان به سرانجام
نرســد ،دشــواريها را فراموش كرده و حركتي
را انتخاب ميكند تا بتوانــد از هويت خودش و
اختيارات خودش بيشــتر استفاده كند كه اين
چيزي نيست جزء ســير در مسير انتخابات .به
همين دليل معتقدم ،ما در اين دوره انتخابات را
انتخاباتي پرشور خواهيم ديد.
اما مردم ســابقه پشــت كــردن به
صندوقهاي راي را دارند.
نه .مثال بعد از پايان دوره آقاي هاشمي كه تورم
زندگي را براي همه سخت كرده بود و رويگردانی
از آن مرحوم چشــمگير شده بود كه باعث شد،
ايشان در ســال  72به مراتب كمتر از دوره اول
راي بياورد ،مردم اما در انتخابات حضوري پرشور
داشتند تا از تاثيرگذاري خودشان دفاع كنند و با
توسل به تاثيرگذاري خودشان ،صحنه سياسي را
تنظيمكنند.
در شــرايط فعلي ،كدام طيف ميتوانند
منتظر تعداد رايهاي بيشتري باشند؟
اين بســتگي به نوع حضور انتخاباتي احزاب
سياســي و چگونگي تببين شــرايط كنوني به
مردم دارد .همچنين مهم اســت كه متناسب با
خواستههاي مردم به تشــريح برنامههاي خود
بپردازند .البته اعالم برنامه يا داشتن يكي از عوامل
است .احزاب اگر در ارتباط با نارضايتي عمومي،
اگر بتوانند شعارهاي درست و منطبق بر واقعيت
را بدهنــد و همچنين درباره رفتار كشــورهايي
كه دنبال تحريمهاي شكننده هستند ،واكنشي
مناسب نشان بدهند و رويكرد درستي را عرضه
بدارند ،طبيعتا ميتوانند رايهاي بخش عظيمي
از جامعه را جلب كنند.
اصولگرايان با اينكه در دهه هشــتاد
توفيقهايي پيدرپــي را تجربه كردند،
در دههِ جاري در ســه انتخابات شكست
خوردند .آنها در چه شرايطي به استقبال
انتخابات مجلس يازدهم ميروند؟
جامعه از اينكه نيروهاي ارزشــي اصولگرايان كه
داراي ســابقه خوبي در دفاع از سالمت جامعه
بودند در مجلس به عنوان يــك حضور ندارند،
ناراضــي و ناراحتانــد .من فكر ميكنــم ،ابراز
پشــيماني حتي در برخــي از اصالحطلبان هم
وجــود دارد كه چرا در مجلس چهرههايي چون
احمد توكلي و ...نيستند كه طبيعتا محروم شدن
آنها از مجلسنشيني از غنا و اعتبار مجلس كاسته
و هم سالمت مجلس را به مخاطره انداخته است
و ديگر نميتوانند از بسياري از انحرافات در درون
قوه مقننه جلوگيري كنند .االن فكر ميكنم ،هر

دو جناح مهم سياســي از اينكه مجلس از اين
چهرههاي موثر خالي شــده اســت ،ناراضياند.
اصولگرايان اگر بتوانند با شعارهاي درست ،ريزشي
كه ناشي از ضعف دولت و ناتواني دولت است ،آنها
را جذب كنند ،قادر خواهند بود بار ديگر اكثريت
مطلق در بهارستان را از آن خود ببينند.
البته ذهنيتي معتقد است که سقف راي
اصولگرايان كوتاه اســت و فقط در صورت
مشاركت پايين ميتوانند موفق شوند .آنها
اين را هم مثال ميزننــد كه حدادعادل با
همان ميزان رايي كــه در انتخابات مجلس
ششم آخر شد ،در انتخابات هفتم و هشتم به
عنوان منتخب اول تهران به مجلس راه يافت.
من اين را قبول ندارم و دقيق نمیدانم .يعني
اگر شما بتوانيد بخش غيرسياسي جامعه را جذب
كنيد ،ميتوانيد در انتخابات احتمال موفقيتتان
را بيشــتر كنيد .در واقع هم اصالحطلبان و هم
اصولگرايان جايگاه مشخصي در بين افكار عمومي
دارند و شانس و موفقيتشان براي پيروزي زماني
بيشتر خواهد شد كه بتوانند رايهاي غيرسياسي
را به سمت خود هدايت كنند .همچينن به اين
هم توجه كنيد ،اصالحطلبان يك اشتباه بدي را
مرتكب شدند كه اصرار به راي ليستي بود .راي
ليســتي باعث ياس و نااميدي در جامعه شــد.
اصولگرايان اما در آن روزها اصرار به اين داشتند
كه مردم با شناخت راي بدهند .جامعه امروز به
اين شناخت رسيده است ،راي ليستي يعني نفي
فهم و تاثيرگذاري جامعه .در چنين حالتي قطعا
اصولگرايان ميتوانند اين ادعا را داشــته باشند
كه دعوتشــان در گذشته دعوتي درست بود و
جامعه از عناصر شاخص و تاثيرگذار محروم شده
اســت .واقعا امروز نوعي سرخوردگي به واسطه
حضور نيروهاي ناكارآمد در مجلس و شــوراي
شــهر ملموس اســت .به عنوان مثال ،شهردار
تهران اســتانداري را كه بــه دليل بيتوجهي به
مردم گرفتار در سيل بركنار شده بود ،به سمت
بزرگتر از ســمت قبلياش در اســتان گلستان،
منصوب كرد تا مردم اين حس را پيدا كنند كه
به آنها بيتوجهي شــده است .وقتي اعضايي كه
سابقه چنداني ندارند ،به شورا راه پيدا ميكنند
شهرداري را انتخاب ميكنند كه بتوانند با او وارد
معامله شــوند .دقيقا به همين دليل ،با شهردار
شــدن محسن هاشــمي مخالفت كردند .چون
ميدانستند ،محسن هاشمي وجهه بااليي دارد و
آدمي نيست كه بخواهد با شواريشهريها وارد
معامله شود.
خب زماني هم كه امثال آقاي توكلي در
مجلس يا چمران در شورايشهر بودند هم
چنين انتصابهايي به كرات افتاده بود و از
اين پس هم خواهد افتاد.
هر زماني كه چنين رفتارهايي باشد ،بايد مورد
نكوهش قرار داد تا مردم احساس نكنند به آنها

دهنكجي شده اســت .در هر حال تبعات راي
ليستي باعث شــده تا من فكر كنم ،امروز مردم
به ســمت اصولگرايان بروند و براي راي به افراد
شناختهشده اصولگرايان را براي حضور در مجلس
يازدهم انتخاب كنند.
پس شما اعتقاد داريد ،عملكرد مجلس
دهم بدتر از مجالس اصولگراي هفتم تا نهم
است؟
قطعا ،در اين هيچ ترديدي نداشــته باشيد كه
آفات در مجلس كنوني خيلي بيشتر رشد كرده
است .مثال زدوبندهاي سياسي و برخي از اقدامها
كامال معلوم است كه براي منفعتطلبي است.
اين روند غلط در همه دورهها مشاهده
شده است.
شــك نكنيد ،مجلسدهميها خيليخيلي
بيشتر در كار زدوبند هســتند .به طوريكه در
هيــچ دورهاي رابطه و معامله دولت و مجلس به
اين روشني نبوده است و باعث شده تا حتي براي
مردم عادي تنزل شان نمايندهها بَين شده است.
در چنين حالتي ،مردم آرامششــان را از دست
داده و هميشــه نگران تصميمهايي هستند كه
منافعشــان را به خطر مياندازد .چرا كه مجلس
بايد بر اساس منافع ملي با دولت در تعامل باشد
كه هر اتفاقي غير اين ،شايســته شــان مجلس
نيست.
قبول داريد ،رويكرد شوراينگهبان در به
وجود آمدن چنين فضايي سهم دارد؟ واضح
است ،اصالحطلبان نميتوانند چهرههاي
شاخصشان را وارد كارزار انتخاباتي كنند؟
ي نگهبان در عد ِم
مــن هم قبول دارم ،شــورا 
اقتدار الزم مجلس تا حدي نقش دارد .اما شرايط
اصالحطلبان اينطور نيســت كه با قحطالرجال
روبهرو شــوند .به عنوان مثــال ،چهرهاي چون
آقاي راغفر هم كارشناسي برجسته و هم انساني
ســالم اســت .اما آقاي خاتمي مجبور بود تا به
همه گروههاي سياسي درون اصالحطلبي سهم
ميداد و قانعشــان ميكــرد .پس تصميمهاي
شوراينگهبان تنها مسبب ليست پر ايراد جريان
اصالحات نيست.
با اين توضيحهايي كه شــما ميدهيد،
اين سئوال مطرح ميشود كه چرايي اينكه
غالب راي مردم به حســاب اصالحطلبان
ريخته ميشود در چيست؟
االن ديگر اينطور نيست و در شرايط كنوني،
خيلي از آنهايي كه به اصالحطلبان راي دادهاند از
كار خود پشيمان شدهاند.
پشيمان هم بشــوند ،راي خودشان را
به اصولگرايــان نميدهند و خب! مجلس
به مانند مجالس هفتم تــا نهم محصول
انتخاباتي سرد خواهد بود.
اگر اصولگرايان هوشمندانه و دقيق عمل كنند،
شايد اين بار بتوانند رايهاي بيشتري را در سبد
خودببينند.
شما هم ميدانيد ،احتمال چنين حالتي
خيلي پايين است.
معلوم نيست ،شايد هم باال باشد.
سئوال آخر؛ نظام چطور ميتواند مردم را
ترغيب به راي دادن كند؟
من فكر ميكنم ،در شرايطي كه بيگانه دنبال
اين اســت تا حاكميت را از داخل به خارج از
مرزهاي كشور بكشــد ،مردم همت كرده و از
قــدرت ،هويت و قدرت ملي خــود با حضور
همهگيــر در انتخابات دفاعــي جدي خواهد
داشــت و ضعفهاي موجود به حاشيه رانده
خواهد شــد .در واقع بايد گفــت ،راي مردم،
خواهي
پاسخي كوبنده و دندانشكن به زياده
ِ
بيگانگان خواهد بود.

اطالعیه
سخنگوی سپاه:

فرار و دستگیری چند تن از سرداران سپاه صحت ندارد
سردار شریف هدف دشمن از طرح شایعات و ادعاهای
کــذب علیــه فرماندهان ســپاه را انتقــام از محبوبیت
روزافزون و معنادار این نهاد مردمی پس از اقدام شیطانی
اخیــر آمریکاییها در قرار دادن نام ســپاه در فهرســت
سازمانهای تروریستی دانست.
به گزارش ســپاه نیوز ،ســردار ســرتیپ دوم پاسدار
رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه
پاســداران انقالب اسالمی در پاســخ به سوالی پیرامون
چرایی تالش دشــمن در افزایش شایعات و انتشار اخبار
کذب علیه فرماندهان و مسئولین این نهاد در هفته های
اخیر اظهار داشــت :پس از اقدام کینه توزانه و مغایر با
قوانیــن بین المللی آمریکاییها در قرار دادن نام ســپاه
پاســداران انقالب اســامی در فهرست ســازمانهای
تروریســتی که تالشی نامتعارف و خباثت آمیز به شمار
می رفت ،شــاهد واکنش های گســترده بین المللی و
انتقاد اغلب رســانهها ،کارشناســان و کشــورها از این
تصمیم شیطانی بودیم.
وی افــزود :به رغم آمال و آرزوهای دشــمنان انقالب
و نظــام ،به ویژه رژیم پلید و تروریســتی ایاالت متحده
آمریکا ،این اقدام قبیحانه بر خالف تصور کاخ ســفید و
دنباله روهای ترامــپ  ،در صحنه ای معکوس در داخل

کشور باعث شکلگیری وحدت و حمایت ملی و معنادار از
سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد که به ویژه آمریکاییها
را بسیار منفعل و دچار حیرت و گیجی کرد.
سخنگوی ســپاه اقدام آمریکاییها در معرفی سپاه به
عنوان سازمان تروریســتی را خطایی راهبردی توصیف
و با اشــاره به اقدام قابل تحســین آنی دولت و مجلس
شورای اسالمی در تروریست خواندن نیروهای آمریکا در
منطقه موســوم به سنتکام و تمام نیروهای وابسته به آن
در منطقه خاطرنشان کرد :دشمنان برای تاثیرگذاری بر
روند حمایت و همراهی شگفت انگیز افکار عمومی داخلی
و خارجی از ســپاه پاسداران انقالب اسالمی ،به تاکتیک
نخ نما شده ای متوسل و در صدد برآمدند با بهره گیری
از رسانه های وابسته و شبکه های اجتماعی تبهکار پس
از تغییرات و تحوالت اخیر در ســطح فرماندهی ســپاه
و برخی دیگر از فرماندهان ،به شــایعه پراکنی پیرامون
سرداران و مسئولین و بعضاً خانواده آنان در سپاه بپردازند
و در همین راستا به طرح اکاذیب مشمئزکننده ای مانند
فرار از کشــور و یا دســتگیری چند تن از سرداران سپاه
از جمله ســرداران نصیری ،ربیعی ،توالیی و  ...مبادرت
ورزیدند.
ســردار شــریف تصریح کرد :این در حالی اســت که
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ایــن عزیزان از نیروهــای مخلص و فعال ســپاه بوده و
در جایگاهی جدید در ســپاه فعــال و با جدیت به ایفای
ماموریت ها و مسئولیت های محوله ،اشتغال به خدمت
دارنــد و حتی اخباری از حضور آنان در محافل منتشــر
شده است.
سخنگوی سپاه هدف دشمن از طرح ادعاهای کذب و
انتشار شایعات بی اساس نسبت به فرماندهان و سرداران
ایــن نهاد مردمــی و انقالبی را انتقــام از محبوبیت روز
افزون آنان پــس از اقدام قبیحانه و غیرقانونی آمریکایی
ضد ســپاه دانست و تاکید کرد :به کوری چشم دشمنان
و ســرکردگان کاخ ســیاه و رئیس جمهــور ماجراجو و
مجنون آمریکا ،سپاه در قلب مردم ایران جای دارد و به
مدال خادمی ملت و پیشتازی در دفاع از امنیت ملی در
محیط تهدید علیه جمهوری اسالمی در هر نقطهایکه
با تقدیم شهدای فراوان همراه بوده است افتخار میکند.
سردار شریف در پایان با تاکید بر اینکه پاسداران خود
را سپر بالی حوادث کشور دانسته و لحظه ای از خدمت
به مردم عزیز ایران اســامی غفلت نخواهند کرد ،گفت:
افزایش بنیه دفاعی کشور و تامین امنیت پایدار و خدمت
خالصانه در همه صحنه های نیاز کشــور در دستور کار
سپاه است و به اینگونه جوسازی ها اعتنایی نمی کنند.

خبر
محمدحسینکروبی:

گشایشهایی در حصر شده است

ایلنا :محمد حســین کروبی فرزند شیخ مهدی کروبی
در پاســخ به این سوال که آیا گشایشهایی که در مورد
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد صورت گرفته ،در مورد
آقای کروبی هم انجام شده است ،بیان کرد :در سال 98
ماموران امنیتی یک سری گشایشهایی را ترتیب دادند
از جمله اینکه گفتتد میتوانیم برای محصوران ماهواره
نصب کنیم .وی افزود :با اینکه آقای کروبی در ابتدا زیاد
موافق این کار نبودند اما با صحبت خانواده مبنی بر اینکه
اگر این کار انجام بشــود خوب است ،پذیرفتند .کروبی با
اشاره به اینکه کانالهای محدودی برای آقای کروبی باز
است ،گفت :برای ایشان ماهواره گذاشتند اما شبکههای
خیلی کمی را باز گذاشــتهاند .این شبکهها تنها محدود
به چند شبکه خبری فارسی است .فرزند مهدی کروبی
افزود :عالوه بر نصب ماهواره گفته شده که خواهر ،خواهر
زادهها و برادرزادهها هر موقع که بخواهند میتوانند بدون
هماهنگی قبلی به مالقات ایشان بیایند.وی درباره اینکه
آیا تلفن همراه هم در اختیار ایشــان قرار گرفته اســت،
گفت :تلفن در اختیار ایشــان نیســت ولی مادرم مدتی
اســت که مشکلی ندارند از اینکه موبایل به منزل ببرند.
محمدحسین کروبی با اشاره به اینکه پیشنهاد گشایش
در حصر بعد از ایام تعطیالت نوروز انجام شــده اســت،
گفت :در مدت هشت ســالی که از حصر گذشته است،
متاســفانه هنوز هیچ حکم قضایی به ما نشان ندادهاند.
حتی حاضر به برگزاری محاکمه هم نیستند و محصوران
همچنان بالتکلیف هســتند .کروبــی تاکید کرد :تصور
نشود بعد از هشت سال به دلیل چند گشایش کوچک،
خانواده محصوران ذوقزده شدهاند .ما معترض هستیم و
این حصر را غیر قانونی میدانیم .وی با اظهار امیدواری
درباره اینکه ممکن است هر چه جلوتر برویم گشایشهای
بهتری درباره رفع حصر انجام شود ،گفت :ما هنوز از این
گشایشها هیچ عالمت و نشانهای برای اینکه بخواهد رفع
حصر به طور کامل انجام شود ،برداشت نکردهایم .فرزند
مهدی کروبی افزود :آقای کروبی طبق روالی که از پیش
از عید به صورت هفتهای یک یا دوبار دیدارهایی با افراد
مختلف از جمله خانواده شهدا داشتهاند ،این مالقاتها را
با افراد محدودی ادامه میدهند و در هفتههای اخیر هم
دیدارهایی با برخی افراد داشتهاند.

«آبه» معجزه میکند؟

عصرایران  :یک سال تعهد و وفاداری تهران به برجام،
ضرباالجل  60روزه کاهش تعهدات برجامی ،بیتوجهی
به تهدیدات و لشکرکشیهای آمریکا ،عدم امتیازدهی و
عقبنشــینی ،همه و همه در نهایت به فروکش کردن
آتش سرکشیهای واشنگتن در عهد ترامپ و بازگشت
گزینه دیپلماسی به روی میز مقابل  2کشور منجر شده
است .احتمال وقوع جنگ نظامی میان ایران و آمریکا به
مرکز مباحثات ،رایزنیها و تحلیلها در محافل داخلی و
خارجی تبدیل شده بود که رهبران دو کشور صریحا اعالم
کردنــد قصدی مبنی بر آغاز جنگ نظامی ندارند« ،بک
چنل»ها فعال شدند ،رفت و آمدهای سیاسی به تهران،
کشورهای منطقه ،غرب آسیا و اروپا پررنگتر شد ،یک
روز سخن از میانجگری میانجی کهنهکار ،یعنی عمان به
میان آمد و روز دیگر عراق خود را در خط نخست جبهه
کاهش تنشها میان تهران و ینگه دنیا قرار داد ،از سویی
زمزمههایی نیز درباره میانجگری سوئیس و آلمان مطرح
شد تا قرعه به نام یک گزینه نه چندان نام آشنا اما موجه
و معتبر بیفتد .بازیگران بینالمللی پس از باالگرفتن تنش
میان تهران و واشنگتن و به ویژه پس از عقبنشینی ایران
از تعهداتش در برجام در چارچوپ این توافق بینالمللی
و اعــام ضرباالجل  60روزه ،یکــی پس از دیگری به
نقشآفرینی با هــدف کاهش تنشها ،حل اختالفات و
نزدیک کردن این دو دشمن دیرینه پرداختند اما این بار
فراتر از تصورات ،این ژاپن بود که ردای میانجگری میان
تهران و واشنگتن را برتن کرد و در نقش متحد آمریکا و
یار دیرینه تهران ،قرار اســت پس از  40سال احتماال در
روزهای گرم تهران ،یخ روابط ایران و آمریکا را آب کند.
«شینزو آبه» نخستوزیر  65ساله ژاپن فرداچهارشنبه
بــرای دومین بــار در طول حیاتش به تهــران میآید تا
همانند پدرش میانجگری کند؛ آبه که در سال  1362به
همراه پدرش کــه در آن زمان وزیر خارجه ژاپن بود برای
میانجگری میان ایران و عراق با هدف خاتمه جنگ میان دو
کشور راهی تهران شده بود ،امروز اما با پرونده و مسئولیتی
ســنگینتر عازم تهران میشود تا شاید بتواند کمک کند
گره کوری که در برجــام و درنتیجه خروج آمریکا از این
توافق مهم حاصل شده است ،باز شود .تهران شرط هرگونه
مذاکره با کاخ سفید را بازگشت آمریکا به توافق هستهای
ایران و گروه  5+1اعالم کرده اســت ،گذارهای که از ابتدا
آن را مطرح کرد و هیچگاه از آن عقبنشینی نکرد ،بر این
اساس واشنگتن یا باید به برجام برگردد و یا شرایط آن را
اجرا کند تا بتواند تهران را در مقابل خود بر سر میز مذاکره
بیابد .واشــنگتن اما در مقابل از خود چهرهای متناقض و
بیثبات را به عرصه کشیده است ،رئیسجمهور بیزینسمن
آمریکا با وجود مخالفت جهانی از برجام خارج شد و شروط
 12گانهای را برای مذاکره با ایران اعالم کرد ،پلنی همانند
آنچه درباره کرهشمالی رخ داد را برای خود شبیهسازی کرد
و هرروز بر تحریمهای ایران افزود ،یک روز جنگ کالمی
و رسانهای راه انداخت و روز دیگر شماره تلفن خود را داد
و به تعریف و تمجید از رهبران ایران پرداخت و گفت که
منتظر تماس آنها است و تنها خواستهاش عدم دستیابی
ایران به ســاح هستهای است .اما سوالی که اینجا مطرح
میشود این است که آیا ترامپ حاضر است به نقطه آغازین
مسیری که در طول یک سال گذشته طی کرده ،بازگردد؟
ترامپ تا به امروز در قبال ایران به وعدههای انتخاباتیاش
عمل کرده است و از برجام خارج شده و به فشار حداکثری
علیه ایران روی آورده است  ،اما به نظر میرسد رسیدن به
نقطه مشــترک دیپلماتیک میان دو کشور ایران و آمریکا
برای ورود میانجگران و آغاز مذاکرات هرچند ابتدایی فراتر
از انتظارات ،بسیار دشوار و نفسگیر باشد.

