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سفر رئیس جمهور عراق به تهران 
سفیر کش��ورمان در عراق اعالم کرد؛ رئیس جمهور عراق به 

زودی به دعوت رئیس جمهور کشورمان به تهران سفر مي کند.
حسن دانایی فر، در گفت وگو با مهر اعالم کرد: فواد معصوم، 
رئیس جمهور عراق به زودی به دعوت رئیس جمهور کش��ورمان 

وارد تهران مي شود.
وی درباره زمان این سفر گفت: در حال برنامه ریزی هاي پایانی 
برای تعیین روز سفر هستیم و به زودی انجام خواهد شد. دانایی فر 

گفت: سفر رئیس جمهور عراق به ایران دو روزه خواهد بود.

همچنین س��فیر کشورمان در بغداد از سفر وزیر گردشگری 
عراق به تهران در نیمه اردیبهشت ماه خبر داد و افزود: وزیر کار 
و امور اجتماعی ایران و همچنین وزیر ورزش کش��ورمان نیز در 

اردیبهشت ماه به عراق سفر خواهند کرد. 

صالحی:
شرط پذیرش پروتکل الحاقی، توافق درباره همه مسائل است

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: شرط پذیرش پروتکل الحاقی، 
توافق درباره همه مس��ائل است و تا زمانی که درباره همه مسائل معادلـــــه

توافق نش��ده اس��ت این بدان معنا خواهد بود که توافقی حاصل 
نشده است.

ب��ه گ��زارش ایس��نا، علی اکب��ر صالح��ی در 
گفت وگو با شبکه تلویزیونی سی سی  تی وی چین 
گفت: در صورت تصویب مجلس ایران، بازرس��ان 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی می توانند از برخی 
مراک��ز غیرهس��ته ای ایران در چارچوب ش��رایط 

مشخص بازدید کنند. 
صالحی تاکی��د کرد: ایران از منافع ملی خود 
محافظت و در ادام��ه گفت وگوها بر خطوط قرمز 

خود تاکید خواهد کرد.
صالحی در پاس��خ به س��والی منبی بر این که آیا ایران در چارچوب تدابیر اضافی 
اجازه خواهد داد که بازرس��ان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات غیرهسته ای 
آن دیدار کنند؟ گفت: این موضوع میان دو طرف مطرح و بررسی شده است. اگر همه 
مسائل به خوبی پیش برود ما این حقیقت را پذیرفته ایم که پروتکل الحاقی را خواهیم 
پذیرفت. این موضوع در ژنو س��ه مطرح ش��د. اما همانگونه که گفتم شرط تحقق این 
موضوع توافق درباره همه مس��ائل است و تا زمانی که درباره همه مسائل توافق نشده 
است این بدان معنا خواهد بود که توافقی حاصل نشده است. ما نمی توانیم یک بخش 

را مورد توجه قرار دهیم و از بخش و حوزه دیگری غفلت کنیم. 
خبرنگار ش��بکه سی س��ی تی وی در ادامه از صالحی پرسید موضع ایران در قبال 
توسعه و تحقیق چیست؟ زیرا کاخ سفید اخیرا فکت شیتی منتشر و اعالم کرد تا ده 
سال تحقیقات در بخش غنی سازی و توسعه این بخش در ایران محدود خواهد بود تا 
این اطمینان حاصل شود که زمان دستیابی ایران به نقطه فرار هسته اي به یک سال 
افزایش یافته است. آیا توافقی در این خصوص وجود دارد؟ رئیس سازمان انرژی اتمی 
گف��ت: همانگونه که قبال هم گفته ام توافقی در این خصوص وجود ندارد اما درکی در 
این خصوص وجود دارد که باید زمان دستیابی حدود یک سال باشد و ما هم معتقدیم 

این موضوع معقول است و به هیچ وجه هم غیرمنطقی نیست. 

جدال در کنگره بر سر الیحه نظارت بر توافق هسته ای ایران

رس��انه های آمریکایی گزارش کردن��د که حامیان الیحه نظارت 
کنگ��ره بر توافق هس��ته ای قبل از آنکه بتوانن��د به هدف خود دوردســـت

برس��ند، می بایست در جدال با آن دس��ته از نمایندگان کنگره 
که خواستار اعمال تغییراتی در این الیحه هستند، پیروز شوند.

خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس گزارش کرد که حامیان الیح��ه ای که اجازه نظارت 
کنگره بر توافق هسته ای با ایران را می دهد، در ابتدا می بایست در جدال با آن دسته 
از نمایندگان کنگره پیروز شود که مصمم هستند این الیحه  را به شیوه ای تغییر دهند 

که در عمل این الیحه کاری از پیش نمی برد.
»ج��ان کری« وزیر خارجه آمریکا و »محمد جواد ظری��ف« وزیر خارجه ایران قرار 
است برای اولین بار از زمان رسیدن ایران و 1+5 )آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین 

بعالوه  آلمان( به چارچوب تفاهم هسته ای با یکدیگر در »نیویورک« دیدار کنند.
سناتور »باب منندز« از ایالت »نیوجرسی« از دیگر مخالفان اعمال هرگونه تغییر 

در الیحه نظارت کنگره بر هرگونه توافق هسته ای است.
الیحه نظارت کنگره بر توافق هس��ته ای ایران ب��ا 19 رأی موافق و بدون مخالف 
در کمیته روابط خارجی س��نا به تصویب درآمد و از حمایت 62 نماینده دموکرات و 

جمهوری خواه کنگره برخوردار است.
ب��ا اینحال، برخی از نمایندگان کنگره خواس��تار اعم��ال تغییراتی در این الیحه 
هس��تند زیرا »باراک اوباما« رئیس جمهور آمریکا گفته که با اعمال برخی تغییرات در 

الیحه مذکور، در صورتیکه در سنا به تصویب درآید، آن را به امضا درمی آورد.
طبق این گزارش، اگر توافق نهایی با ایران در زمینه برنامه هس��ته ای حاصل ش��ود، 
اوبام��ا می تواند از اختیارات اجرایی خود برای کاهش برخی تحریم ها اس��تفاده کند و با 
اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای لغو باقی تحریم ها همکاری کند. اوباما همچنین می تواند 
تحریم های کنگره علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد اما رسماً نمی تواند این تحریم ها 
را لغو کند. بس��یاری از جمهوری خواهان کنگره دائماً در تالش هستند تا مسائلی غیر از 
مس��ائل هس��ته ای را وارد مذاکرات کنند و این در حالی است که کاخ سفید اعالم کرده 

است که مذاکرات با ایران درحال حاضر تنها بر بحث هسته ای متمرکز است.
از س��ویي دیگر پایگاه تحلیلی المانیتور گزارش کرد که از آنجایی که این نگرانی 
وجود دارد که تهران به 130 میلیارد دالر دارایی بلوکه شده خود دسترسی پیدا کند و 
آن را برای گروه هایی چون حزب اهلل هزینه  کند، کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان 

آمریکا کارگروهی را با هدف اتخاذ اقداماتی را علیه ایران تشکیل داده است.

ظریف در نیویورک:
 رژیم صهیونیستی بزرگترین مانع تحقق معاهده NPT است

وزیر خارجه ایران رژیم صهیونیس��تی را بزرگ ترین مانع تحقق 
معاهده NPT خواند و گفت: این رژیم الزامات گنجانده ش��ده دیپلمـــات

در این پیمان بین المللی را نقض کرده است.
به گزارش فارس، محمدجواد ظریف که براي 
شرکت در اجالس بازنگري ان پي تي به نیویورک 
سفر کرده اس��ت در گفت و گو با خبرنگاران گفت: 
»سالح هاي هس��ته ای اس��رائیل و خودداری این 
رژی��م از همکاری ب��ا جامعه بین الملل��ی از موانع 
اصلی جهانشمولی پیمان منع گسترش سالح هاي 

هسته ای است.«
ظریف رژیم صهیونیس��تی را تنها ترین ناقض 
معاه��ده NPT که مورد نیاز جامع��ه بین المللی 
است دانست و گفت: یکی از مهمترین مسائل در 

فرایند بررس��ی ان پی تی به راه ها و ابزارها در مورد جهانش��مولی این معاهده و انطباق 
اس��رائیل با ان پی تی می پردازد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران موضوع رعایت اصول 
ان پی تی توس��ط رژیم صهیونیس��تی را از موارد اصلی دستور کار در کنفرانس بررسی 
این پیمان در سال 2015 دانست. وی هدف اصلی خود از سفر به نیویورک را شرکت 
در کنفرانس بازنگری معاهده ان پی تی ذکر کرد و دس��تیابی به توافقات در روند خلع 

سالح هسته ای و اجرای پیمان منع گسترش سالح های هسته ای را مهم دانست.
ظری��ف همچنین در بدو ورود به نیویورک در خصوص توافق جامع به خبرنگاران 
گفت: ما دولت آمریکا را مس��ئول اجرای تعهدات بین المللی می دانیم و طبق مقررات 
بین المللی مشکالت داخلی هیچ دولتی، آن دولت را از اجرای تعهدات بین المللی خود 
معاف نمی کند. وی افزود: این مبنایی است که ما بر اساس آن مذاکره می کنیم و البته 
مایلیم که توضیح بشنویم و دوستان ما شنیده اند و شاید در مذاکراتی هم که در این 
هفته خواهیم داش��ت، در مورد آثار وضع داخلی ایاالت متحده بر اجرای تعهدات آن 

کشور اگر توافق حاصل شود، بیشتر توضیح بشنویم.
وزیر خارجه افزود: ما دولت آمریکا را مسئول اجرای تعهدات بین المللی می دانیم 
و طبق مقررات بین المللی مشکالت داخلی هیچ دولتی، آن دولت را از اجرای تعهدات 

بین المللی خود معاف نمی کند.
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فراخوان آگهى پروژه هاى بند ((ق)) تبصره 2 
قانون بودجه كل كشور سال 1393

شماره مناقصه: 13940519

روابط عمومى شركت گاز استان گيالن 

مناقصه عمومى يك مرحله اى شركت گاز استان گيالن (pc) – شماره 8 م /94

شركت ملى گاز ايران
شركت گاز استان گيالن

(سهامى خاص)

شركت گاز استان گيالن1- دستگاه مناقصه گزار:

رشت، پارك شهر، خيابان ملت، خيابان شهيد سيادتى، شركت گاز استان گيالن2- نشانى دستگاه مناقصه گزار:

3- موضوع مناقصه:

كلكش،  آباد،  رحيم  مرادهنده،  روستاهاى:  (شامل  متر   41756 طول  به  مرادهنده  خوشه  به  گازرسانى 
سراش، گمل سرا و گمل پايين و رمضان، فيدره عليا، گمل و گمل باال، فيدره سفلى و زميدان سرا، شيرنسا، 
دانگايه، سياه رودبار، كوره، رجب سرا، ستارآباد، سرچشمه) و ساخت و نصب 1083 انشعاب پلى اتيلن از 

(pc) توابع الهيجان

20/156/000/000 ريال به مدت 8 ماه4- مبلغ برآورد اوليه و مدت پيمان:

ضمانتنامه بانكى يا واريز نقدى به مبلغ 66/968/000 ريال5- نوع و مبلغ تضمين:

6- مدارك الزم جهت شركت در مناقصه:

پس از ارائه تقاضانامه كتبى:
 - يك برگ گواهينامه صالحيت پيمانكارى متناسب با موضوع و مبلغ پروژه

 - متقاضيان مى بايست سابقه اجراى حداقل يك پيمان اجرايى مشابه را در پنج سال گذشته داشته باشند.
ارائه تصاوير قرارداد و تاييد حسن اجراى كار از كارفرماى مربوطه در پاكت ((ب)) ضرورى مى باشد.

894/2/16- آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه:

 9- آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت توسط
تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 94/2/28مناقصه گران:

ساعت 9:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1094/2/29- زمان بازگشايى پاكات مناقصه:

 رشت- پارك شهر، خيابان ملت، خيابان شهيد سيادتى، ساختمان مديريت شركت گاز استان گيالن، طبقه11- مكان دريافت و تحويل اسناد پيمانكاران:
سوم، امور قراردادها

 12- شماره (تلفكس) تماس:
33332786-013 دفتر امور قراردادها

 واريز هزينه اسناد به شماره حساب 2174634408005 نزد بانك ملى شعبه مركزى رشت
 كد 3701 به نام شركت گاز استان گيالن

 http://www.nigc-gl.ir  اين آگهى در سايت شركت گاز استان گيالن    
و همچنين پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات (معاونت راهبردى رياست جمهورى) http://iets.mporg.ir  قابل رويت مى باشد.

بر  موضوع هس��ته ای ع��الوه 
مناظره اهمی��ت مباحث فنی از منظر میـز 

به  اس��تراتژیک  و  راهب��ردی 
یکی از اصلی ترین مس��ائل کشور طی 10-12 سال 
گذشته تبدیل شده و چگونگی مدیریت این موضوع 
و آنچ��ه در توافق نهایی احتمالی در س��ه ماه آینده 
خواهد گذش��ت، می تواند بر بس��یاری از مؤلفه های 

قدرت ملی و امنیت ملی در ایران تأثیرگذار باشد.
تفاهم سیاس��ي س��وییس ک��ه در 13 فروردین 
سال جاري منعقد شد تفسیرهاي مغرضانه اي از سوي 
امریکایي ه��ا در چارچوب تحریم هاي ض��د ایراني و 

چگونگي لغو آنها مطرح شد.
ب��راي واکاوي مذاک��رات هس��ته اي و باالخص 
تفاهم سیاس��ي سوییس دیروز تسنیم نشستي را در 
قالب مناظره با حضور فواد ایزدي و س��عید یاري دو 
کارشناس ارشد حوزه سیاست خارجي برگزار کرد.

به نظر می رسد برای درک بهتر از "آنچه درباره 
تفاه��م سیاس��ي در س��وییس در این ب��اره تاکنون 
گذش��ته و آنچه در مس��یر پیش ِرو باید بدان توجه 

ویژه ای داشت" از اهمیت باالیی برخوردار است.
دو کارش��ناس شناخته ش��ده این حوزه، نکات 
مهم��ی را در حوزه تخصصی خود مطرح کردند ابتدا 
فواد ایزدي کارش��ناس روابط بین الملل در مناظره با 
یاری از اساتید دانشگاه که درباره بیانیه لوزان با بیان 
اینکه تیم مذاکره کننده در 2 س��ال گذشته زحمات 
زیادی کش��یده اس��ت، افزود: هدف م��ا از حضور در 
مناظره تضعیف تیم مذاکره  کننده نیست بلکه هدف 
ما روشن شدن مسائل و حقایق برای کمک به منافع 

ملی است.
وی ب��ا بیان اینکه س��وال و ابهام اساس��ی افکار 
عمومی درباره مذاکرات هسته ای این است که تکلیف 
تحریم ها چه می شود، تصریح کرد: متاسفانه برخی به 

گونه ای سخن می گویند که گویا قرار است در توافق 
نهایی تمام تحریم های اعمال��ی علیه ملت ایران لغو 
ش��ود و متاسفانه برخی دیگر معیشت و اقتصاد مردم 
ایران را به مذاکرات هسته ای گره زده اند و این نگرانی 
را برای مردم به وجود آورده اند که در صورت توافق یا 

عدم توافق وضعیت اقتصادی چگونه خواهد شد.
این استاد دانش��گاه در ادامه گفت: طبق بیانیه 
لوزان ما هم پذیرفته ایم که تحریم های بانکی و نفتی 
س��ر جای خ��ودش بماند و تنها چن��د تحریم که به 
بهانه هس��ته ای اعمال شده لغو شود و البته این لغو 
هم منوط به نظر آنها درباره رفتار ایران است؛ طرف 
مقابل ما دنبال بازی برد - برد بود و موفق هم شد، به 
نظر من بیانیه لوزان برد - برد بود منتها به این معنا 

که هر دو برد برای آنها و هر دو باخت برای ما.
این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینک��ه تحریم های 
غیرمرتبط با هسته ای به لحاظ اقتصادی مهم هستند 
و لغو چند تحریم که به بهانه های هسته ای اعمال شده 
تاثیری در اقتصاد نخواهد داشت، اظهار داشت: در نامه 
کورکر به خانم ش��رمن آمده اس��ت ک��ه تحریم های 
غیرمرتبط با هسته ای لغو نخواهد شد و خانم شرمن 
نیز در پاس��خ به ایش��ان می گوید م��ا در مقابل ایران 
شفاف بودیم و حتما تحریم های مرتبط با حقوق بشر 

و به قول آنها تروریسم سر جای خود خواهد ماند.
ای��زدی در واکنش به اظهارات س��عید یاری که 
گفت م��ا می توانیم درب��اره تحریم ه��ای غیرمرتبط 
با هس��ته ای مذاکرات دیگری برای لغو آنها داش��ته 
باشیم، افزود: متاسفانه باید بگویم هیچکدام از دالیل 
تحریم ه��ا مرتبط با موض��وع نبوده بلک��ه همه آنها 
سیاسی بوده است. امروز ما می بینیم عربستان روزانه 
یکصد انسان را در یمن شهید می کند و آمریکایی ها 
از هم��ان روز اول اعالم حمای��ت می کنند و تا امروز 
ه��م حمایت کردند. لذا آمریکایی ها اصال حق ندارند 

درباره حقوق بش��ر حرف بزنند چه برس��د به اینکه 
بخواهند درباره این موضوع با ما مذاکره کنند.

این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد: می خواهم این 
موض��وع را در لفافه بگویم. حتی اگ��ر آقایان درباره 
مس��ائل دیگر قصد مذاکره دارند، باید پاس��خ دهند 
وقتی امروز تمام دس��تاورد علم هس��ته ای را تقدیم 
آنه��ا کردند در آینده چه چیزی برای ارائه دارند که 
روی می��ز مذاکره بگذارند؛ اگر ه��دف ما از مذاکره 
توافق ب��ود، خب توافق کرده ایم و حق با آنهاس��ت. 
اما اگر هدفمان لغو تحریم ها بوده باید پاسخ بدهند 
ک��ه چگونه تحریم ها لغو خواهد ش��د. لذا اگر هدف 
توافق بوده می توانند بگویند توافق خوبی داش��تیم، 
اما اگر ه��دف لغو تحریم ها ب��وده حتما توافق بدی 

انجام داده ایم.

 آمریکایی ها در مورد بیانیه لوزان 
با کلمات بازی کردند

س��عید ی��اری رئی��س کمیته هس��ته ای جبهه 
اصالح طلب��ان هم دیروز در این مناظره با اش��اره به 
روند مذاکرات صورت گرفته در لوزان و در پاسخ به 
این پرسش که با توجه به ذهنیت مردم در خصوص 
بهتر ش��دن اوض��اع و وضعیت کش��ور بع��د از لغو 
تحریم ها، آیا ش��ما از بیانیه لوزان برداشت می کنید 
که تحریم ها لغو خواهد ش��د، اظهار داشت: یکی از 
مباحث کلیدی در این حوزه تحریم ها اس��ت. ما بنا 
نداریم که پاسخ ردی را در قالب مغالطه بگوییم ولی 

هدف بنده تبیین واقعیت هاست.
رئیس کمیته هس��ته ای جبه��ه اصالح طلبان با 
بیان اینکه جنس مذاکرات بسیار حساس و کلیدی 
است، افزود: اما اگر پکیج مقوالت مذاکرات و گفتمان 
را بخواهیم ترس��یم کنیم، در م��راودات بین الدولی 
جن��س مذاکرات جنبه گفتمان معمولی دارد. گاهی 

اوقات مذاکرات صرفا منولوگی اس��ت یعنی یک نفر 
می گوید و دیگران می شنوند و بالعکس و گاهی نیز 

دو طرف با هم گفتمان عادی دارند.
وی ادام��ه داد: ای��ن واقعی��ت وج��ود دارد ک��ه 
دولتم��ردان وقتی در راس��تای منافع مل��ی پای میز 
مذاکره می نش��ینند، تکنیک و تاکتیک هایی را لحاظ 
می کنن��د. اما دولتمردان طرف مقاب��ل با وام گیری از 
س��رویس های امنیتی و جاسوس��ی خ��ود در محافل 
آکادمیک و اطالع رسانی ژورنالیستی و توده ای خیمه 
می زنند و از داخل آنها رگ های پنهان و الیه هایی که 
در خط مقدم مذاکرات رعایت می شود، دیده می شود و 
گارد طرف مقابل را با این رصد ردیابی ها باز می کنند.

رئیس کمیته هسته ای جبهه اصالح طلبان با بیان 
اینکه بنده از برخی مباحثی که می تواند چالش ساز و 
فرصت سوز باشد، پرهیز می کنم، گفت: توافقی که ابتدا 
صورت گرف��ت این بود که مذاکرات در ژنو و لوزان و 
جلسات پیرامونی آن در وین محرمانه باشد تا ایستگاه 
آخر یعنی امضای طرح اقدام مش��ترک در ژنو اتفاق 
بیفتد. اما گافی که آمریکا در انتش��ار متن توافقنامه 
داد، چی��زی بود که آنها با ن��گاه یکجانبه گرایانه و با 
اهداف ش��وم انجام دادند تاخط رس��انه ای را مسموم 
کنن��د و 80 درص��د آن حرکت ب��رای ارضای فضای 
داخل��ی آمریکا بود که البته دولتمردان ما با نگاه های 
فنی و حرفه ای در قالب چند مناظره و مصاحبه پاسخ 

آنها را دادند.
ی��اری اظهار داش��ت: من در خواس��ت می کنم 
ضمن اینکه ابع��اد بحث را با رفرنس هایی باز کنیم، 
حواسمان باش��د که این پکیج متصل به هم است و 
تی��م مذاکره کننده هدف مذاکره را در نفس مذاکره 
ب��ا رعایت تاکتیک و تکنیک های خود جلو می برد و 
از این فن و هنر در قالب های مختلف ابزاری استفاده 

می کنند و این یک هنر است.

وی تاکی��د کرد: درس��ت اس��ت ک��ه در بیانه 
مطبوعاتی طرف مقابل ت��الش کرده در قالب بازی 
با کلمات حقوقی که اس��تفاده چند منظوره می توان 
از آن ک��رد، خ��ود را تجهی��ز کند. ت��ا نگارش ها و 
متن مقدماتی تهیه ش��ود ول��ی در ادامه حرکت نیز 
ممکن اس��ت آنها در زمان تهیه ط��رح جامع اقدام 
مش��ترک همین نگاه را دنبال کنند. لذا توافق نباید 
تفس��یرپذیر باشد. چرا که قرار است صادقانه در این 

فرآیند ورود کنیم.
ی��اری با بیان اینکه ورود ما در بحث هس��ته ای 
فقط به دلیل پرونده هس��ته ای بود، گفت: تحریم ها 
از اول انقالب علیه جمهوری اسالمی اعمال می شده 
است. یعنی تحریم از جنس انحصاری توسط کنگره 
و رئی��س جمهور آمریکا انجام می ش��ده و اخیرا نیز 
بعد از سال 88، آمریکایی ها رویکرد جدیدی که در 
200 سال اخیر سابقه نداشته در مناسبات بین الملل 
یعنی تحریم با تکیه بر نقض حقوق بش��ر در دستور 

کار قرار داده اند.
وی ب��ا بیان اینکه در بیانیه ل��وزان تحریم های 
مرتبط با هس��ته ای باید آورده ش��ود و آورده ش��د، 
گفت: چ��را که بحث درباره پرونده هس��ته ای ایران 
اس��ت و در این گام اعتمادس��از به بعد از 10 س��ال 
فضا باز می ش��ود و رویکرد به س��مت برچیدن سایر 

تحریم ها از جنس های مختلف می رود.
وی با بیان اینکه تصمیم گیری در مورد پرونده 
هسته ای است، خاطرنش��ان کرد: گام اول برداشتن 
تحریم ها مرتبط با فعالیت های صلح آمیز هس��ته ای 
اس��ت. و زمانبندی آن نیز 10 س��اله است که وقتی 
تمام ش��ود، قطعا اعتمادسازی صورت می گیرد و راه 
ب��رای برداش��تن تحریم ها هم باز خواهد ش��د و ما 
نسبت به حذف تحریم های دیگر از جنس های دیگر 

ورود پیدا کرده و مذاکره می کنیم.

 اتحاد بین ایران و آمریکا پس از توافق،
خیالی باطل است

"جان مک کین" سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا 
آمریکا که به اتخاذ مواضع تند و افراطی علیه ایران مشهور 
است،در ادامه مخالفت هاي همقطاران خود با دولت اوباما 
گفت: این تصور ک��ه ایران و آمریکا پس از حصول توافق 

نهایی متحدان جدیدی شوند، خیالی باطل است.
مک کین که در رقابت انتخاباتی ریاس��ت جمهوری 
آمریکا از اوباما شکست خورده است در مصاحبه اختصاصی 
با شبکه تلویزیونی سی.ان.ان در پاسخ به این پرسش که 
آیا دیپلماسی بر سر برنامه هسته اي ایران کارساز خواهد 

بود، گفت: به نظرم باید به دیپلماسی فرصت داد.
وی در عی��ن حال مدعی ش��د که ای��ران، مذاکرات 
هسته اي را کال مغایر با آنچه که جان کری و وزارت امور 
خارجه در مورد نگرانی ها در زمینه بازرس��ی ها، برداشته 
شدن تحریم ها و دیگر موارد وجود دارد و به ما مي گویند، 
ترسیم مي کند. نامزد شکس��ت خورده جمهوری خواهان 
در رقابت با اوباما، افزود: هنری کس��ینجر و جورج شولتز 
)دو وزیر خارجه اس��بق آمری��کا( در مقاله اي که اخیرا در 
نش��ریه وال اس��تریت ژورنال نوش��ته اند، درست گفته اند 
زی��را مذاکرات در ابت��دا به منظور گرفت��ن هرگونه توان 
هس��ته اي ایران آغاز شد. این س��ناتور جمهوری خواه در 
بخش دیگری از این مصاحبه همچنین از حمالت هوایی 

عربستان در یمن حمایت کرد و آن را ستود. 
وی از اینکه مدام خواس��ته مي ش��ود ت��ا این عملیات 
متوقف شود انتقاد کرد و افزود: خیال باطلی است که تصور 
ش��ود پس از نهایی شدن توافق هس��ته ای، ایران و آمریکا 

متحدان جدیدی شوند. 
ای��ن اظهارات س��ناتور جمهوری خواه ایال��ت آریزونا 
آمریکا در حالی است که مقامات جمهوری اسالمی ایران 
نیز بارها و بارها اعالم کرده اند که در مذاکرات فقط قصد 

حل و فصل بحران ساختگی هسته اي را دارند.
رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا در بخش 
دیگ��ری از این مصاحبه اختصاصی ب��ه اختالف نظرهای 
درونی آمریکا بر س��ر چگونگی هدایت حمالت پهپادهای 
نظامی اش��اره کرد و گفت هدایت و کنترل و مس��ئولیت 
آنها بیشتر باید برعهده وزارت دفاع این کشور )پنتاگون( 

باشد تا سازمان اطالعات مرکزی آن )سیا(. 
پس از مذاکرات هس��ته اي لوزان سوییس، چارچوب 
تدوین متن توافقنامه نهایی میان ایران 1+5 مشخص شد 
و طرفین هفته گذشته در نشستی در سطح معاونان وزیر 
و مدیران سیاسی هیات ها، کار نگارش متن را با محوریت 

لغو تحریم ها آغاز کردند. 

منطق ادامه تحریم های ایران با توافق هسته ای 
زیر سوال می رود

س��فیر سابق آمریکا در اوکراین منطق تحریم ها علیه 
ایران را مقابله با توس��عه تسلیحات هس��ته ای خواند که 
کس��ب توافق هسته ای موجب زیر سوال رفتن این منطق 

می شود.
 به گزارش تسنیم، ویلیام گرین مایلر در گفت وگو با 
نشریه اوراس��یا ریویو گفت موضوع تحریم ها در مذاکرات 
هسته ای بسیار پیچیده است. منطق تحریم ها برای مقابله 
با امکان دسترسی به سالح هسته اي بود و توافق هسته ای 
تاکید خواهد کردکه ایران برنامه توس��عه سالح هسته اي 
نخواهد داشت بنابراین منطق تحریم ها زیر سوال خواهد 

رفت.
این اس��تاد روابط بین الملل در دانشگاه تافتس آمریکا 
می افزاید هدف تحریم ها کس��ب شده و بایستی لغو شوند، 
و اگر توافق حاصل ش��ود تحریم ها لغو خواهد شد چرا که 
ادامه آنها هدفی را دنبال نمی کند. وی ایران را بخش مهمی 
از تمدن جهانی عنوان می کند که رهبران آن اعالم کرده اند 
به دنبال سالح هسته ای نیستند و ایران اکنون باثبات ترین 
کشور در منطقه است. این دیپلمات سابق آمریکایی عنوان 
می کند که س��ابقا بارها با وزیر خارجه فعل��ی ایران دیدار 
داشته اس��ت و وی و تیم مذاکره کننده ایرانی افراد قابل و 

در سطح باالی بین المللی محسوب می شوند.

ادعاي ضد ایراني وزیر جنگ اسرائیل
موش��ه یعالون وزیر دفاع اسرائیل گفت که اسرائیل به 
ای��ران اجازه نمی دهد به حزب اهلل لبنان، س��الح پیش��رفته 

بدهد.
به گزارش عصر ایران، یعلون در سخنرانی در ساختمان 
وزارت دفاع اس��رائیل ادام��ه داد: هم اکنون، ایران تالش ها 
برای مس��لح کردن حزب اهلل لبنان به س��الح پیش��رفته و 
جدی��د را ادامه می دهد. وی ادام��ه داد: حزب اهلل لبنان از 
طرق مختلف تالش مي کند این س��الح را به دست آورد. 

کسب چنین سالحی توسط حزب اهلل، خط قرمز است.
 وزی��ر دفاع اس��رائیل بعد از بمب��اران س��وریه: اجازه 
نمی دهی��م ایران به حزب اهلل لبنان س��الح بدهد. وزیر دفاع 
اسرائیل توضیح داد: اسرائیل اجازه نمی دهد این سالح ویژه 
به سازمان هاي تروریستی که حزب اهلل لبنان آنها را رهبری 
می کند منتقل ش��ود. اس��رائیل به ایران و ح��زب اهلل اجازه 
نمی دهد در مرزهای ما با سوریه، شبکه هاي تروریستی ایجاد 
کنند. او همچنین درباره مذاکرات هس��ته اي ایران و گروه 

1+5 گفت: ایران تالش می کند جهان را فریب دهد.

در مناظره بررسی تفاهم سیاسي سوییس

متنلوزاناصالحنشود،تحریمهایاصلیباقیمیماند


