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اخبار
کاردار عربستان احضار شد
معاون عرب��ی  -آفریقای وزیر امور خارجه از برخورد
راکت یا موش��کی به نزدیکی س��فارت جمهوری اسالمی
ایران در صنعا در پیش از ظهر ديروز خبر داد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري ص��دا و س��يما حس��ین
امیرعبداللهیان گفت :متأس��فانه راکت یا موشکی به چند
متری سفارت کشورمان در صنعا اصابت کرده و شیشههای
سفارتخانه شکسته شده است اما خوشبختانه سفیر و کادر
دیپلماتیک ما صدمه ندیدهاند .وی افزود :درپی این حادثه
کاردار عربستان سعودی در تهران را به وزارت امور خارجه
احضار و با ارائه یادداش��ت اعتراضی ،به مقامات س��عودی
رس��ماً گوش��زد کردیم ک��ه وظایفش��ان را در قبال حفظ
دیپلماتها و اماکن دیپلماتیک ایفا کنند.
مع��اون وزیر ام��ور خارجه هش��دار داد :صریحاً اعالم
میکنیم سفارت کشورمان در صنعا به فعالیتهایش ادامه
خواهد داد و مس��ئولیت مس��تقیم هرگونه حادثهای را که
منجر به ایجاد مش��کل برای اقدامات دیپلماتیک س��فارت
کشورمان در صنعا شود متوجه عربستان سعودی به عنوان
کشور متجاوز علیه یمن ميدانیم.
مرتضوی:
 ۵اردیبهشت در دادگاه حاضر میشوم
س��عید مرتضوی از حضور خود در ش��عبه  ۷۹دادگاه
کیفری اس��تان تهران در  ۵اردیبهشت خبر داد و خواستار
برگزاری علنی دادگاه پرونده سازمان تامین اجتماعی شد.
به گزارش ايلنا ،وي با اشاره به پرونده تحقیق و تفحص
مجلس از سازمان تامین اجتماعی گفت :در این خصوص
احضاریه دادگاه را دریافت کردهام و باید  ۵اردیبهشت در
شعبه  ۷۹دادگاه کیفری استان حاضر شوم.
وی با بیان اینکه روز سهش��نبه ب��رای مطالعه پرونده
تعیین وقت ش��ده ،گفت :قرار است روز سهشنبه به دادگاه
ب��روم و پرون��ده را مطالعه کنم .مرتضوی تاکی��د کرد :روز
سهش��نبه که برای مطالعه پرونده ب��ه دادگاه خواهم رفت؛
حتما به صورت کتبی از قاضی درخواست علنی بودن دادگاه
را خواهم کرد چراکه این دادگاه قاعدتا باید علنی باشد .وقتی
اتهامات مربوطه به من در همه جا منتش��ر شده اگر جلسه
دفاع من غیرعلنی باشد به من ظلم شده است برای همین
اصرار داریم که مطبوعات نیز در این جلسه حاضر باشند.
مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به
پرون��ده خود در موضوع کهریزک نی��ز گفت :البته روز ۵
اردیبهشت یک جلس��ه دادگاه نیز برای پرونده کهریزک
برگزار خواهد شد که ساعت آن با جلسه مربوط به پرونده
تامین اجتماعی متفاوت است.
ظرف ماههای گذشته  ۲تن از اعضای هیات تحقیق و
تفحص مجلس شورای اسالمی از سازمان تامین اجتماعی
و شرکتهای تابعه نیز در مصاحبههای جداگانه خواستار
برگزاری علنی دادگاه شده بودند.
سفر گروه  24نفره آمریکایی به ایران
روزنام��ه نیوی��ورک تایم��ز آمریکا مينویس��د هفته
گذش��ته یک گروه از توریستها و س��رمایهگذاران بالقوه
آمریکایی به منظور بررسی امکان سرمایهگذاری در ایران
به تهران سفر کردهاند.
به گزارش ف��رارو ،این گروه هفته گذش��ته در حالی
در یک��ی از لوکسترین رس��تورانهای ته��ران به منظور
توگو ب��ا مقامات ایرانی جمع ش��دند
ص��رف ناه��ار و گف 
ک��ه آهنگ معروف "هپ��ی" اثر "فارل ویلیام��ز" خواننده
آمریکایی از سیس��تم صوتی این رستوران پخش ميشد.
بنابر گزارشها این گروه  24نفره عالوه بر تهران س��فری
نیز به ش��یراز داش��ته و از اماکن تاریخی و باس��تانی این
ش��هر بازدید کرده است" .ند المونت" یکی از اعضای این
گروه که پیشتر سیاستمدار بوده و هماکنون یک کارآفرین
خدمات دیجیتال است درباره این سفر به نیویورک تایمز
گفت" :اینجا همه ما را دوس��ت دارند ".این گروه با ویزای
توریستی به ایران آمدهاند و هدف از سفر خود را توریستی
اعالم کرده اند اما در جریان سفر خود به ایران فرصتهای
سرمایهگذاری را نیز مورد بررسی قرار دادهاند.
آلمان بین ایران و عربستان میانجیگری میکند
وزی��ر خارجه آلمان تاکید کرد ک��ه برلین بین ایران
و عربس��تان میانجیگ��ری خواهد کرد تا ب��ه یک راهکار
سیاسی برای پایان دادن به مناقشه یمن دست یابد.
ب��ه گ��زارش ش��بکه  ARDآلم��ان ،فران��ک والتر
اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان تصریح کرد که آلمان برای
یافتن راهکاری با هدف پایان دادن به درگیریهای شدید
یمن ،بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری ميکند.
اش��تاین مایر در ادامه افزود :معاون وزیر خارجه آلمان
ط��ی هفته جاری به منطق��ه خاورمیانه از جمل��ه ایران و
عربس��تان سعودی ،س��فر خواهد کرد و س��عی ميکند تا
راهکارهایی برای حل و فصل سیاس��ی بحران یمن را پیدا
کند .وی تاکید کرد :تنها تهران و ریاض ميتوانند طرفهای
درگیر در یمن را به پای میز مذاکره بکشانند.
اش��تاین مایر همچنین خواس��تار برگزاری کنفرانس
بینالملل��ی صل��ح درخصوص یمن ش��د و گف��ت :عمان
ميتواند میزبان احتمالی این کنفرانس باش��د .وي اظهار
داش��ت :تنها ی��ک راهکار سیاس��ی و نه راه��کار نظامی
ميتواند صلح و آرامش را در یمن برقرار کند.
ماجرای معطلی قالیباف پشت در مجلس!
یک عض��و هیأت رئیس��ه مجل��س با اش��اره به لغو
جلسه ش��هردار تهران با نمایندگان مجلس بدلیل برخی
ناهماهنگیها برای ورود قالیباف و همراهنش به مجلس،
اتفاق روز گذشته را تنها یک سوءتفاهم دانست.
به گزارش جهان ،سیدش��ریف حسینی در عین حال
گفت که این جلسه زمان دیگری برگزار خواهد شد.
وی اظه��ار کرد :م��ن خودم دس��تور ورود قالیباف و
همراهانش��ان را دادم و حراس��ت مجلس ه��م به صورت
ویژه با همراهان ایش��ان برخورد ک��رد و اجازه داد آنها با
خ��ودرو و تلفن همراه وارد مجلس ش��وند .وی افزود :یک
ناهماهنگی در هنگام ورود قالیباف و همراهانشان به وجود
آم��د ،به این ترتیب ک��ه در برگهای نام آق��ای قالیباف و
تعدادی از همراهان ایشان آمده بود اما متاسفانه نام خود
آقای قالیباف م��ورد توجه قرار نگرفته ب��ود .در واقع این
اتفاق بیشتر یک سوءتفاهم بود و بهتر بود مدیریت میشد
و با توجه به ش��خصیت آقای قالیباف اجازه ورود به آنها
داده میشد و بعدا نسبت به هماهنگی اقدام میشد.
این عضو هیأت رئیس��ه مجل��س با بیان اینکه رئیس
مجل��س و محمدرضا باهنر نايب رئیس مجلس در جریان
این موض��وع قرار گرفتند ،تاکید ک��رد :هیچگاه به خاطر
چنین مس��ائل کوچکی اختالفی بین مس��ئوالن نظام به
وجود نمیآید.

خیلی کوتاه
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سياست

گفتوگوی تلفنی رئیس مجلس عراق
با رئیس مجلس شورای اسالمی

رئیس مجلس عراق درباره بحران جاری در یمن ديروز با علی
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی گفتوگوی تلفنی کرد.
به گزارش مهر ،سلیم الجبوری با قدردانی از اهتمام جمهوری
اس�لامی ایران برای حل بحران یمن گفت :دولت و مجلس عراق

بر یافتن فرمولی روشن برای حل بحران یمن تاکید ویژهاي دارد.
رئی��س مجلس ع��راق در پای��ان از ابتکار الریجان��ی در برگزاری
نشست روسای مجالس کشورهای اسالمی برای حل موضوع یمن
تشکر کرد و بر آمادگی مجلس عراق برای شرکت در این نشست

ورود دولت به كارزار انتخاباتي

گروه سياست در حالیک��ه ح��دود  ۱۱ماه تا
انتخابات دهمین دوره مجلس
گــزارش دو
ش��ورای اس�لامی یعنی هفتم
اس��فندماه زمان مانده است اما برخی از شخصیتها و
گروههای سیاس��ی ب��راي ورود زودهنگام در انتخابات
آم��اده ميش��وند و در اين ميان به نظر ميرس��د كه
دولتيها نميخواهند از اين عرصه رقابت عقب بمانند.
اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رئیسجمهور
در جلس��ه حزب کارگ��زاران در اظهاراتی انتخاباتی
خواستار فعال شدن این حزب برای انتخابات مجلس
و روی کار آمدن مجلسی همسو با دولت شد.
جهانگیری که از اعضای شورای مرکزی حزب
کارگزاران است ،در جلسه شورای مرکزی این حزب
در مجموعه سعدآباد تهران حاضر شد و بدون توجه
به جایگاه حقوقی خود ،صراحتا وارد بحث انتخابات
مجلس شده و ش��ائبه دخالت دولتیها در انتخابات
مجلس آینده را تقویت کرد.
در این جلسه بعد از آنکه غالمحسین کرباسچی
دبی��رکل کارگزاران س��خنان خود را مط��رح کرد،
جهانگیری در بخش��ی از س��خنانش با تاکید بر این
که کارگزاران دارای دو ویژگی مثبت اس��ت ،گفت:
«اولین ویژگی آن کار حزبی قوی اس��ت .این حزب
در ای��ن امر تجربیات خوبی دارد .دومین ویژگی هم
ارتب��اط و نزدیکی آن به دولت اس��ت .کارگزاران تا
پی��ش از این تالش ميکرد ک��ه نقش میانجی را در
معادالت سیاسی ایفا کند .به نظر ميرسد کارگزاران
امس��ال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند ،زیرا
امسال سال انتخابات است ،اگر مجلس خوبی شکل
نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود».
وی در ادامه تاکید کرد« :باید به یک همگرایی
بی��ن اصالحطلبان معت��دل و اصولگرای��ان اصیل
اندیش��ید .باید به دنبال یک مجلس معتدل بود .اگر
هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل
بر نميخوری��م .به همین دلی��ل ميگویم که نقش
کارگزاران مهم و موثر اس��ت .نباید گذاشت زاویهاي
بوجود بیاید».
این اظهارات جهانگیری در حالی بیان ميشود
ک��ه هماکنون بی��ش از ده م��اه تا زم��ان برگزاری
انتخابات مجلس که در اسفندماه سالجاری برگزار
ميش��ود فرصت باقی است و مش��خص نیست چرا
مسئوالن ارشد دولت از حاال به جای وقت گذاشتن
برای حل مس��ایل اصلی کش��ور ،به فک��ر انتخابات
مجلس آینده هستند؟

سابقه اظهارات دخالتآمیز دولتیها
درباره انتخابات مجلس
اي��ن اظه��ارات در حال��ي عنوان ميش��ود كه
برنامهریزی دولتیها برای ورود به انتخابات مجلس
زودتر از موعد کلید خورده و پیش از این در دیماه
 92علی یونسی دستیار ارشد رئیسجمهور در امور

اقلیتهاي قومی و دین��ی نیز گفته بود« :مهمترین
برنام��های که اکنون بای��د آن را پی گیریم انتخابات
مجلس شورای اس�لامی است که باید همانگونه که
در انتخابات ریاس��ت جمهوری با شعار اعتدال مردم
به پای صندوقهای رای آمدند در انتخابات مجلس
نیز باید چنین اتفاقی بیفتد».
چند ماهی از این خبر نگذش��ته بود که حسین
مرعش��ی از آغاز تحرکات انتخابات��ی دولت یازدهم
ب��رای مجلس دهم خب��ر داد .او هر چند که از عدم
اعالم رس��می دول��ت درخص��وص انتخابات مجلس
گفت��ه بود ولیکن این را هم اضافه کرده که «قاعدتاً
آقای نوبخت در قالب حزب اعتدال و توس��عه ورود
میکنند .اخیرا ً هم آقای نوبخت از موضع س��ازمان
برنام��ه به س��تادهای آق��ای روحانی در اس��تانها،
بهعنوان اعضای شورای توسعه ابالغ کردند».
رئیسجمه��ور نيز در پیام نوروزی خود با مردم
صحب��ت از انتخابات ک��رد؛ انتخاباتی که در آخرین
ماه س��ال برگزار ميشود .روحانی در آن پیام گفت:
"سال جدید ،سال انتخابات است باید فضای بهتری
را برای فعالیت احزاب بوجود آوریم ،آستانه تحمل را
باالتر ببریم ،س��ربلندی این ملت را به رخ بدخواهان
بکشیم .به همه نش��ان دهیم که افکار مختلف را ما
تحمل میکنیم .دست به دست هم دهیم ،مجلسی
را بس��ازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است و
مجل��س خبرگانی را بوجود آوریم که ثبات بیش��تر
برای کش��ور و آرامش بیش��تر برای اف��کار عمومی
جامع��ه ما بوجود آورد و این کار با همکاری یکدیگر
امکانپذیر است".

مسئوليت دولت ظرفيتسازي
بايد گفت كه اظهارات اخیر اس��حاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور و رئیس شورای مرکزی حزب
کارگزاران درخصوص انتخابات مجلس ورود دولتیها
در قالب احزاب به انتخابات مجلس را وارد فاز جدیدی
کرد ،بهطوریکه وی ش��کلگیری مجلس خوب برای
تکمیل کار دولت را ضروری دانسته است!
اي��ن درحالي اس��ت ك��ه نبايد فرام��وش كرد
ك��ه بزرگتری��ن مس��ئولیت دول��ت در انتخابات،
ظرفیتس��ازی برای مش��ارکت و برگزاري انتخابات
س��الم اس��ت .ورود زودهنگام به مباحث انتخاباتی،
دولت را از خدماترس��انی و انج��ام وظایف مطلوب
باز میدارد و به این مباحث جنبه سیاسی و جناحی
میده��د .دول��ت بای��د تهمیداتی همچ��ون آزادی
انتخ��اب ،آزادی ثبتنام و رعایت قانون در اخذ رای
را برای مردم فراهم نمای��د تا مانع آزادی انتخاباتی
بش��وند یعنی نباید مانعی برای انتخابات آزاد و سالم
پیش بیاورد.
در حقيقت اين حرکات انتخاباتی دولت یازدهم،
یادآور سالهای پایانی دولت سازندگی و تالش دولت
برای تصرف مجلس شورای اسالمی است .در بهمنماه

 ۱۳۷۴ش��انزده تن از وزی��ران ،معاون��ان و نزدیکان
هلل هاشمیرفسنجانی" رئیسجمهور وقت ایران
"آیتا 
در بیانیهای با عنوان «خدمتگزاران سازندگی» اعالم
کردند در انتخابات مجلس پنجم حضور فعال خواهند
داشت و فهرستی از کاندیداهای مورد حمایت خود را
معرفی خواهند کرد؛ این اقدام با واکنش منفی شدید
جناح راست رو به رو شد که این اقدام را دخالت قوه
مجریه در قوه مقننه قلمداد کردند ،همچنین وزرای
امضاکننده بیانیه را تهدید به استیضاح کرده و حتی
طرح بررسی کفایت رئیسجمهور در مجلس را مطرح
کردند.
در نهایت با فرمان رهبر معظم انقالب ،مبنی بر
حضور نداش��تن وزیران در ای��ن گروه غائله فروکش
کرد و با حذف  ۱۰وزیر ،به یک جمع  ۶نفره کاهش
یافت که ش��امل  ۵معاون رئیسجمهور و ش��هردار
ته��ران میش��دند که با ص��دور بیانیهای ب��ا عنوان
«کارگ��زاران س��ازندگی» حضور خ��ود را در عرصه
انتخاب��ات اع�لام کردند؛ ای��ن گروه نهایتا با فش��ار
ش��ورای نگهبان فعالیت انتخابات��ی خود را با عنوان
«جمعی از کارگزاران سازندگی» سامان داد.

قانون چه ميگويد
براس��اس قانون دولت وظیفه برگزاری انتخابات
را برعه��ده دارد و به همین علت نمیتواند خود وارد
کارزار انتخاباتی ش��ود ،محمدحس��ن آصفری عضو
فراکس��یون ره��روان والی��ت در اینب��اره میگوید:
دخالت دولت در امور نامزدها دخالت در انتخابات و
سرنوشت مردم است و باید از این امر پرهیز کند.
نایبرئیس جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری
درباره سخنان اس��حاق جهانگیری معتقد است این
حرفه��ا دولت را ب��ه کار انتخاباتی متهم میکند و
سازمان بازرسی باید هوشیار باشد که کسی از اموال
و امکانات دولتی سوءاستفاده نکند.
محس��ن کوهکن با اش��اره به س��خنان اسحاق
جهانگی��ری مع��اون اول دول��ت یازده��م در جمع
اعض��ای حزب کارگزاران س��ازندگی اظهار داش��ت:
به علت ش��ناختی که از آقای جهانگیری داریم باید
بگوییم از ابتدا حضورش��ان در این س��مت عالوه بر
انج��ام دادن وظایف معاون اولی جا انداختن مش��ی
سیاسی خودشان بوده و آدم ناشناختهای نیستند.
کوهکن اضافه کرد :هنر دولت این است که مردم
هر مجلسی را انتخاب کردند بتوانند با آن مجلس کار
کنند و بگویند ما میتوانیم با آن افراد تعامل داش��ته
باش��یم نه اینکه به دنبال ساختن یک مجلس همسو
با خودشان باشند.
نايب رئیس جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری
با بی��ان اینکه این اظهارات در طول انقالب س��ابقه
طوالنی دارد ،خاطرنش��ان کرد :بنیصدر هم زمانی
دفتر هماهنگی ریاس��ت جمه��وری راه انداخته بود
و ب��ه دنبال چنین کارهایی بود ،همه این صحبتها

و فعالیتها برای این اس��ت که یک مجلس فشل و
ناتوان درست کنند و این اظهارات صحیح نیست.
وی با اش��اره به اینک��ه ورود دولت در انتخابات
مجلس معایب فراوانی دارد ،بیان داشت :در صورتی
که دولت به این ش��کل برای انتخابات فعالیت کند،
در نتیجه عدهای در مجلس مخالفت دولت و عدهای
موافق دولت خواهند بود و این فضا مناسب نیست.
نايب رئیس جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری
با ی��ادآوری اینکه صحبتهای جهانگیری درباره رد
صالحیتها نگرانکننده اس��ت ،تصریح کرد :زمانی
یک اس��تاد و یک کارش��ناس چنین نظراتی را ارائه
میده��د اما وقتی خود دولت ک��ه مجری انتخابات
اس��ت این حرفها را میزند چ��ه معنی و مفهومی
میتواند داش��ته باشد؟ بررسی احراز صالحیتها در
اختیار ش��ورای نگهبان اس��ت و هم��ه باید نظر این
شورا را تمکین کنند.
دبی��رکل حزب مؤتلفه اس�لامی نيز با اش��اره به
ورود اصالحطلب��ان به مس��ائل انتخاب��ات ،دولت را از
طرح زودهنگام بحثهای انتخاباتی برحذر داش��ت و
افزود :عدهای در تالشند مش��کالت تورم و اشتغال و
رکود را که مهمترین دغدغه مردم است تحتالشعاع
موضوعات حاشیهای و دعوا سر صحت و سقم خاطرات
منتسب به بیت امام(ره) قرار دهند تا گفتمان انتخاباتی
از گفتمان اصلی انقالب منحرف شود.
محمدنبی حبیبی ضمن تأکی��د بر لزوم تبیین
وجود و نحوه مصرف پولهای کثیف در انتخابات برای
مجلس شورای اسالمی توسط وزیر کشور ،تصریح کرد:
مشغول کردن مردم به این نوع ادعاهایی که اثبات آن
مدتها ذهن مردم را مشوش میسازد بهضرر فضای
س��الم انتخاباتی است .باید در سیاستهای انتخاباتی
که در مجمع تدوین و پیش��نهاد میشود و در قانون
انتخابات این مشکل حل شود.
از سوي ديگر نادر قاضیپور نماينده مردم ارومیه
در مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :با توجه به اینکه
ورود دولتیها در عرصه انتخابات خالف قانون اس��ت
اما شواهد و مس��تندات نشان از عزم جدی دولتیها
برای ورود به این عرصه را دارند.
وی افزود :در حال حاضر در همین شهرس��تان
ارومی��ه از ماهها قب��ل فعالیت انتخابات��ی برخی از
آقایان ش��روع ش��ده و با پرپایی برخی ضیافتهاي
شبانه جلساتی را در این رابطه برگزار ميکنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :اما نکته قابل توجه این اس��ت که مردم
آگاه هستند و هیچگاه کورکورانه به کسی رای نخواهد
داد و این همه تبلیغات و ضیافتها هزینههاي زائدی
بیش نیستند.

بهرهبرداری سیاسی از مذاکرات هستهای
از س��ویی دیگ��ر رقابتهاي سیاس��ی همزمان
شده است با مذاکرات نهایی هستهای؛ مذاکراتی که
فراتر از گروهها و جناحهاي سیاس��ی اس��ت و نباید
دس��تخوش درگیریهاي سیاس��ی در درون کشور
ش��ود و ضروری اس��ت که با دید ملی و منافع کالن
به آن نگریس��ت .اما متاسفانه برخی از سیاسیون در

سردار دهقان در دیدار رئیسجمهور آذربایجان:

حمله نظامی عربستان به یمن با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است
وزیر دف��اع گفت :تهاج��م نظامی
عربس��تان به یمن ک��ه با حمایت
امنيت و اقتدار
آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت
گرفته در همین راستا است که منجر به افزایش وخامت
و پیچیدهتر شدن وضعیت خاورمیانه شده است.
به گ��زارش اداره کل تبلیغات دفاع��ی وزارت دفاع،
سردار حس��ین دهقان که به دعوت رسمی سپهبد ذاکر
حس��ناف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به این کش��ور
سفر کرده است با الهام علیاف رئیسجمهور آذربایجان
دی��دار و پیرامون مس��ایل مه��م دوجانب��ه ،منطقهای و
بینالمللی گفتوگو کرد.
در این دیدار س��ردار دهقان با ابالغ سالمهای گرم
رئیسجمهور اس�لامی ایران به رئیسجمهور آذربایجان
با اش��اره به اش��تراکات فراوان مذهبی ،تاریخی ایران و
آذربایج��ان ،اراده سیاس��ی قوی رهبران دو کش��ور در
توسعه مناس��بات را ضمانت بس��یار خوبی برای اجرای
توافقات و ترسیم افق آینده همکاریها دانست.
وزیر دفاع جمهوری اس�لامی ایران گفت :دوکش��ور
از ی��ک ژئوپلتیک مش��ترک برخوردار هس��تند و منافع
و تهدی��دات مش��ترک آنان ل��زوم توس��عه همکاریهای
همهجانبه را بیش از پیش افزایش داده است.
س��ردار دهقان با بیان اینکه آذربایجان در سیاست
خارجی و دیپلماس��ی دفاعی جمهوری اسالمی ایران از
س��فراي كش��ورهاي الجزاير،
يون��ان ،تايلند و س��نگال در
خیابانپاستور
دي��دار ب��ا رئيسجمه��ور
كش��ورمان اس��توارنامههاي خ��ود را تقدي��م دكتر
روحاني كردند.
به گزارش پايگاه اطالعرساني رياست جمهوري،
حس��ن روحاني در ديدار با س��فير جدي��د الجزاير،
رژیم صهیونیس��تی را خط��ر اصلی منطقه در زمینه
س�لاحهای کش��تار جمعی دانس��ت و گف��ت :همه
کش��ورها باید به فشارهای سیاسی خود با هدف سر
فرود آوردن این رژی��م در برابر قوانین بینالمللی و
پذیرش این قوانین ،بیفزایند.
وي قدردانی از مواضع خ��وب الجزاير از برنامه
صلحآمیز هس��تهای ایران در طول سالهای گذشته
اظهار داش��ت :دو کش��ور در این موضوع اش��تراک
نظر دارند که همه کش��ورها میتوانند در چارچوب
معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی(ان.پی.تی) ،از
انرژی صلحآمیز هستهاي برخوردار باشند و منطقه و
جهان باید عاری از سالحهاي کشتار جمعی باشد.
رئیسجمهور با اشاره به عضویت ایران و الجزایر
در س��ازمان کش��ورهای صادرکنن��ده نفت(اوپک)،
قیمت امروز نف��ت را به زیان تولیدکنندگان و ثبات
ب��ازار جهانی دانس��ت و اظه��ار داش��ت :امیدواریم
تالشهاي دو کش��ور در کنار س��ایر کشورهای هم
نظر برای بازگشت تعادل به بازار نفت ادامه یابد.
روحانی س��پس وجود درگیریهای سیاس��ی و
معضل تروریس��م در کشورهای منطقه را خاطرنشان
س��اخت و گفت :مس��ایل در لیبی ،س��وریه و یمن با
راهحل نظامی خاتمه نمییابد و همه باید کمک کنیم
تا با راهحل سیاسی ،مشکالت حلوفصل شود.

جایگاه وی��ژهاي برخوردار اس��ت و ظرفیتهاي فراوانی
ب��رای افزایش تعامالت و همکاری دو کش��ور به ویژه در
حوزه دفاعی و نظامی وجود دارد ،آمادگی کش��ورمان را
برای ارتقاي سطح روابط دفاعی و تامین تجهیزات مورد
نیاز ارتش آذربایجان اعالم کرد.
وزیر دفاع ب��ا تبیین راهبرد آمریکا ب��رای در تنگنا
ق��راردادن امنیت��ی و ژئوپلیتیک کش��ورهای منطقه از
طری��ق ،ایج��اد بحرانه��ای طراحی و مدیریت ش��ده و
ائتالفهای اشکار و پنهان گفت :تهاجم نظامی عربستان
به یمن که با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت
گرفته در همین راستا است که منجر به افزایش وخامت
و پیچیدهتر شدن وضعیت خاورمیانه شده است.
س��ردار دهقان با اش��اره به طرح  4مادهای جمهوری
اسالمی ایران برای خاتمه دادن به بحران یمن گفت :حمایت
کشورهای اسالمی از این طرح که شامل برقراری آتشبس
فوری ،ارس��ال کمکهای انسان دوس��تانه ،گفتوگوهای
یمنی  -یمنی و تشکیل دولت فراگیر است راهحل بحران و
جلوگیری از خونریزی در این کشور است.
وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران ،همچنین با اشاره
به برنامه تروریس��تهای تکفیری برای توس��عه وضعیت
کنون��ی خود در منطقه آس��یای مرک��زی و قفقاز گفت:
تالش کش��ورهای منطقه ب��رای همکاری و تعامل جدی
به منظورمقابله با تروریسم میتواند جلوی نفوذ و توسعه

آنان را گرفته ظریب امنیتی منطقه را افزایش دهد.
س��ردار دهقان از دریای خزر به عنوان دریای صلح
و دوستی یاد کرد و گفت دریای خزر نباید به منطقهاي
برای رقابت تسلیحاتی تبدیل شود .وی تاکید کرد کلیه
مس��ایل دریای خزر صرفا توسط کشورهای ساحلی و از
طریق مذاکره و مسالمتآمیز قابل حل و فصل است.
در این دیدار الهام علیاف با ابراز مسرت از سفر سردار
دهقان به آذربایجان ،رضایت خود را از روند رو به پیشرفت
و مطلوب روابط دو کشور در همه زمینهها اعالم کرد.
رئیسجمه��ور آذربایجان با حمای��ت کامل از ارتقای
سطح دفاعی میان دو کشور ،ابراز امیدواری کرد :این سفر
منجر به توسعه و تعمیق هرچه بیشتر همکاریهای دفاعی
و نظامی میان تهران و باکو شود .وی افزود :ثبات ،امنیت
و پیش��رفت ایران را ثبات ،امنیت و پیش��رفت آذربایجان
میدانیم و بر همین اس��اس هم��واره از مواضع جمهوری
اس�لامی ایران به ویژه در موض��وع فعالیتهای صلحآمیز
هس��تهای حمایت کرده و معتقدیم هیچ عاملی نمیتواند
تاثیری بر مواضع آذربایجان در این ارتباط داشته باشد.
الهام علیاف ضمن تاکید بر وجود دیدگاههاي یکسان
در مقابله با گروههاي تکفیری  -تروریس��تی تصریح کرد:
کش��ورهای منطق��ه باید به ط��ور ج��دی و همهجانبه با
همکاری یکدیگر این تهدید منطقهاي را دفع و برای ایجاد
امنیت ،صلح و ثبات تالش کنند.

رايزنيهاي سياسي در سعدآباد

رئیسجمه��ور ادام��ه داد :در یمن مردم بیگناه،
زنان و کودکان کشته ميشوند و بسیاری از زیربناهای
اقتصادی ویران ش��ده اس��ت .در این شرایط برخی از
کشورهای منطقه بجای ایجاد ائتالف برای جلوگیری
از درگی��ری و اس��تقرار صلح و برای نج��ات منطقه،
متاسفانه برای بمباران منطقه ائتالف تشکیل دادهاند.
روحانی گفت :امیدوارم کشورهای خواهان صلح
در منطق��ه نظیر ایران و الجزای��ر بتوانند در اینباره

رایزنیه��اي خ��ود را افزایش دهند و ب��رای صلح و
استفاده از راهحل سیاسی توفیق بدست آورند.
عبدالمنعم احریز سفیر جدید الجزایر نیز در این
دیدار با ابالغ سالم گرم رئیسجمهور کشورش به رهبر
معظم انقالب ،رئیسجمهور و دولت و ملت ایران ،اراده
مسوالن عالیرتبه کشورش را برای گسترش و تعمیق
همکاریها با ایران آنگونه که شایس��ته ملتهاي دو
کشور است ،خاطرنشان ساخت.

تاکید کرد.
الریجانی در این گفتوگو با اظهار تاسف از تداوم بحران یمن
گفت :تش��دید بحران در یمن و کشته شدن افراد بیگناه در این
کشور خسارت به تمام کشورهای اسالمی است.
صدد بهرهبرداری از مذاکرات هستهاي هستند و قصد
دارند آن را به عنوان دس��تاورد یک طیف سیاس��ی
خاص مط��رح کنند .همچنانکه رئیسجمهور هم در
گفتوگ��وی زنده تلویزیونی با مردم پس از مذاکرات
لوزان نتوانس��ت از انتخابات س��خن به میان نیاورد.
روحانی که تنها  ۲هفته قبل و در پیام نوروزی خود
به برگزاری انتخابات در س��الجاری گریزی زده بود،
در بخش��ی از آن گفتوگ��و هم گف��ت :در پیام من
تشکر از ملت ایران و درخواست از آنها برای همکاری
بیش��تر برای رونق اقتصادی ،روابط نزدیک اجتماعی
و همدلی در رقابتهای سالم سیاسی در سالی است
که انتخابات در آن برگزار خواهد شد.
حجتاالس�لام ذوالن��ور در واکن��ش ب��ه بهره
برداری سیاس��ی برخی گروهها از مذاکرات هستهاي
ميگوید :ما همیش��ه در بحث پیش��رفتهای کشور
شاهد سیاسیبازی و سیاسیکاری هستیم امروز نیز
برخی جریانات برای انتخابات از این موضوع استفاده
سیاسی میکنند و باید واقعیت را به مردم بگوییم ما
نه شقالقمر کردیم و نه اینکه تالشهای تیم مذاکره
را نادیده بگیریم.
این رفتاره��ا حتی واکنش خطی��ب نمازجمعه
ته��ران را ه��م درپی داش��ت بطوریکه س��يد احمد
خاتمی در خطبه نماز جمعه تهران تاکید کرد :نباید
خروجی مسائل هستهای اختالف باشد ،نباید خروجی
مذاکرات هستهای دوقطبی کردن کشور باشد،مسئله
هستهای مسئله یک قوه نیست بلکه مسئله فراقوهای
اس��ت ،مسئله نظام است و این موضوع مطلقا مسئله
فردی نیس��ت و مس��ئله یک جریان یا جناح خاص
نیس��ت و نباید اینگونه موضوعات دستمایه اختالف
در کش��ور ش��ود؛ نباید افرادی از اینگونه موضوعات
استفاده جناحی کنند ،استفاده حزبی کنند و از حاال
بذر بپاش��ند برای انتخابات آخر سال ،چه موافقان و
چه مخالفان اگر این اقدام را انجام دهند سوءاستفاده
از سرمایه ملی کشور محسوب میشود.
از طرفی بهرهبرداری از توافق احتمالی هستهاي
برای تبلیغات انتخاباتی و جناحی و سیاس��ی کردن
ای��ن موضوع قطعاً بدور از اخالق انتخاباتی اس��ت .به
عبارتی چنین اتفاقی یعنی حضور دولت در انتخابات
مجلس و حضور دولت به عنوان قوه مجریه و مسئول
برگ��زاری انتخابات مجلس در آن ،مس��ئله ایس��ت
خالف قانون که به هیچ عنوان پس��ندیده و مناس��ب
نیست .جایگاه دولت ميبایست یک جایگاه بیطرفانه
و باالدس��تی باش��د .گرچ��ه در دورهه��اي مختلف،
لیستهاي مختلفی با اعالم نزدیکی به رئیسجمهور
وقت ،از این حربه تبلیغاتی استفاده کردهاند ،اما اعالم
نزدیکی یک لیست انتخاباتی به دولت و تفکراتش ،با
ورود خود دولت به انتخابات و مانور سیاس��ی بر روی
آن تفاوت بسیاری دارد.
بهت��ر اس��ت ک��ه دول��ت محت��رم و ش��خص
رئیسجمه��ور مدت زم��ان باقی مانده ت��ا انتخابات
مجلس را مانند گذش��ته به کار مش��غول باشند و از
اکن��ون انرژی خود را صرف انتخاب��ات نکنند ،امری
که به طور حتم کش��ور و فضای سیاسی آن را دچار
حاشیه و بیثباتی خواهد کرد.

بروجردی:
دخالت کنگره آمریکا در مذاکرات پاسخ مجلس ایران را درپی دارد
رئیس کمیس��یون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس ،با بیان
اینک��ه کش��ورهای اروپای��ی زیر ب��ار س��نگاندازی کنگره در
گفتمــــا ن
مذاکرات نمیروند ،گفت :قطعا در صورت دخالت کنگره آمریکا
در مذاکرات ،مجلس هم اهرم الزم را برای ورود به صحنه به کار میگیرد.
ب��ه گزارش خانه ملت عالءالدین بروجردی  ،با اش��اره طرح اخیر س��نای آمریکا
مبنی بر نظارت بر توافق هستهای ،گفت :با توجه به شرایط اعالمی جمهوری اسالمی،
اقدام مجلس آمریکا در جهت نقض توافقها میتواند بر نتیجه نهایی توافق هس��تهای
تأثیر بازدارنده بگذارد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد :بهطور حتم ایران در
راستای فرمایشات رهبر معظم انقالب و سیاستهای رسمی نظام به هیچوجه اقدامی
کمتر از رفع تمامی تحریمها همزمان با توافق هستهای را نمیپذیرد.
وی با اش��اره به آینده توافق هستهای با وجود رویکرد منفی کنگره آمریکا به این
موض��وع ،تصریح کرد :با توجه به نفوذ البی صهیونیزم در کنگره و نظرات مخالفی که
از ابتدا وجود داشت ،آنها به نوعی بهدنبال توقف مذاکرات و توافق هستهای هستند،
ولی در هر صورت باید منتظر مجموعه مذاکرات در ماههای آینده بود.
بروجردی با اشاره به رویکرد کشورهای اروپایی عضو گروه  5+1نسبت به اقدامات
س��نا و کنگره آمریکا ،تصریح کرد :قطعا این کش��ورها زیر بار اقدامات مجالس آمریکا
نمیروند ،از طرف دیگر دولت آمریکا مسئول اقدامات نهادهای این کشور بوده و این
دولت باید مشکالت داخلی خود را حل کند.
رئیس کمیس��یون امنیتملی و سیاس��ت خارجی مجلس ،با اعالم اینکه مجلس
ش��ورای اس�لامی با دقت اقدام��ات دولت و مجال��س آمریکا را زیر نظ��ر دارد ،گفت:
هماکنون طرحی برای نظارت بر توافق هس��تهای در مجلس وجود دارد که در صورت
دخالت کنگره آمریکا در مذاکرات ،مجلس هم اهرم الزم را برای ورود به صحنه به کار
میگیرد و در گذشته هم پارلمان ایران قدرت خود را در امور به اثبات رسانده است.

وی از تش��کیل کمیس��یون مش��ترک دو کشور
برای بررس��ی مناس��بات فیمابین در ماههاي اخیر و
برنامهریزی برای توسعه همکاری سیاسی در الجزایر
خبر داد و گفت :تهران و الجزاير در بسیاری از مسایل
دوجانبه و منطقهای ،میتوانند همکاری کنند.
سفیر جدید الجزایر با اعالم همبستگی کشورش
با برنامه صلح آمیز هستهاي ایران در سالهای گذشته،
ابراز خرس��ندی کشورش از تفاهم حاصل شده میان
ایران و  5+1را یادآور شد و آن را گامی مهم در جهت
حفظ صلح در منطقه و جهان توصیف کرد.
وی با اعالم نگرانی کشورش از تحوالت خاورمیانه
و ش��مال آفریقا ،گفت :کش��ورش تالش میکند تا با
افزایش رایزنی ،همکاری همهجانبه جهت حل مسایل
مال��ی ،لیبی و یم��ن بوجود آورد زی��را هدف الجزایر
جلوگی��ری از ویرانی و خونری��زی در منطقه و حفظ
تمامیت ارضی کشورهاست.
رئیسجمهور با اش��اره به زمینههای گس��ترده
همکاری می��ان ایران و تایلند ،گفت که دو کش��ور
میتوانن��د در عرصهه��ای اقتص��ادی ،سیاس��ی و
گردشگری همکاری تنگاتنگی داشته باشند.
از س��وي ديگر حس��ن روحانی پس از دریافت
اس��توارنامه س��فیر جدی��د تایلن��د ب��ا اش��اره ب��ه
پیش��رفتهای خوب تایلن��د در عرص��ه اقتصادی،
گفت :ایران آماده گسترش همکاریهای اقتصادی با
بانکوک است و دستگاههای اجرایی ما در هر بخشی
که ش��رکتهای تایلندی تمایل داشته باشند با آنها
همکاری خواهند کرد.
رئیسجمهور ،وجود خش��ونت و تروریس��م در
آس��یا و آفریق��ا و بویژه منطق��ه خاورمیانه را یادآور
شد و گفت :مبارزه با خشونت نیاز به همکاری همه

کش��ورها دارد و ایران و تایلند باید در این عرصه نیز
با یکدیگر تعامل داشته باشند.
روحانی س��پس به جاذبههای طبیعی و حضور
گردش��گران دو کشور اش��اره کرد و گفت :ایران نیز
دارای ش��هرهای باس��تانی و آثار مهم و زیباییهاي
خاصی اس��ت که میتواند برای م��ردم تایلند جاذبه
داشته باشد.
راس��می چیکه��ام س��فیر جدید تایلن��د نیز با
اش��اره به عالقمندی کشورش برای گسترش روابط
فیمابین ،گفت :امسال ش��صتمین سالگرد برقراری
رواب��ط دیپلماتیک تهران و بانکوک اس��ت و همواره
روابط دوستانهای میان دو ملت برقرار بوده است.
وی با برش��مردن ویژگیهای مشترک دو ملت
و سابقه  400س��اله همکاریها ،اظهار داشت :تمام
ت�لاش خود را برای گس��ترش مناس��بات و ارتقاي
سطح همکاریهای دو کشور بکار خواهم گرفت.
رئیسجمهور کشورمان از یونان به عنوان دروازه
اروپا ی��اد کرد و گف��ت :یون��ان دارای ظرفیتهای
بس��یاری در زمینههای مختلف است و اقتصادهای
ای��ران و یونان در بس��یاری از عرصه ه��ا ،میتوانند
مکمل یکدیگر باشند.
همچنين روحانی در ديدار با سفیر جدید یونان،
اظهار داشت :دو کشور باستانی ایران و یونان همواره
روابط خوبی داشتهاند و امیدواریم در دوره جدید با
توج��ه به ظرفیتهای موج��ود ،روابط دو ملت و دو
دولت بیش از پیش گسترش یابد.
رئیسجمه��ور با بیان اینکه هی��چ مانعی برای
توسعه روابط دو کشور تاریخ ساز وجود ندارد ،گفت:
تهران آمادگی کامل برای ایجاد روابط بهتر و توسعه
یافتهتر با آتن را دارد.

