
ناکامی عربستان در تشکیل جریان ضد ایرانی
سیزدهمین اجالس سازمان همکاری های اسالمی در حالی به پایان رسید که با 
تالش های عربستان در بیانیه نهایی آن بندهایی علیه ایران و نیز حزب اهلل لبنان 

وجود داشت. موضوعی که مخالفت شدید ایران و عدم شرکت هیئت ایرانی در نشست 
پایانی اجالس را در پی داشت و نهایتا برخالف رویه معمول متن بیانیه در این 

صفحه ۲نشست قرائت نشد ...
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تجزیه در هیچ کشوری را 
نمی پسندیم

توافقات مهم در سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران

فصل نوین همکاری ها
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز به همراه یک هیأت سیاسی 
و اقتصادی وارد تهران شد که به گفته تحلیلگران، سفر وی و هیأت همراه در راستای ادامه 

برنامه های برجام و گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی و علمی اتحادیه اروپایی 
با تهران به شمار می رود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این سفر با محمدجواد 

 ظریف، وزیر خارجه ایران، دیدار و گفت وگو کرد و سپس هر دو در نشست خبری 
 مشترکی حاضر شدند. این سفر ۲۴ ساعته، درست چند روز پس از آن صورت گرفت 
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رئیس جمهورعصر امروز در نشســت خبری 
مشترک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه با بیان اینکه مسائل منطقه ای یکی دیگر 
از موضوعاتی بود که هم در نشست خصوصی 
و هم در نشست راهبردی دو طرف مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت، اضافه کرد: منطقه ما 

صفحه 4با مشکالت زیادی مواجه است ...

محمود میرلوحی سخنگوی ستاد 
ائتالف اصالح طلبان درباره ورود 

نیروهای اصولگرا  ...

فیــض اهلل عرب ســرخی عضو 
ســازمان مجاهدیــن انقــالب 

اسالمی ایران  ...

فواد ایزدی کارشــناس مســائل 
بین الملل با اشــاره سخنان سیف 

به نقض بندهای  ...
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قصد متهم کردن کسی را نداشتم
احمــد توکلی که ایــن روزها ســخنانش در خصــوص تخلفات مالــی دوشــرکت دولتــی در بازپرداخــت مبالغ قابل 
 توجهی که از صندوق توســعه ملی گرفته اند ســروصدای زیــادی به پا کرده اســت در نامه ای به تشــریح جزئیات ان 

پرداخته است. 
احمــد توکلی نماینــده مردم تهــران در مجلس با اعالم اینکه میل نداشــتم بــه دولت جواب بدهم ولــی خیرخواهی 
و شــفافیت مجبــورم کرد در بخشــی از نامــه می نویســد: اخیرا بــا تعجب مطلع شــدم ســازمان مدیریــت و برنامه 
 ریــزی و معــاون اول محترم رئیــس جمهور، اصل موضــوع تخلف مالــی در شــرکتهای دولتی مورد اشــاره را انکار 

کرده اند. 
در ادامه این نامه می خوانیم: بنده به عنوان خادم ملت به شــما مردم و نمایندگانتان راست گفتم و آن چه گفتم درست بود. و اساسا در آن موضعگیری 

قصد متهم کردن آن یا این دولت را نداشتم بلکه هدف مقابله با بی انضباطی مالی و دفاع از صندوق بود. 
و  بــوده  مخالــف  ســخت  اســت  کننــده  نابــود  فســاد  مهــم  عوامــل  از  کــه  مالــی  انضباطــی  بــی  و  شــکنی  قانــون  بــا  مــن 
حقــوق  نقــض  شــکنی،  نــون  قا علیــه  مبــارزه  بــه  لــت«  عدا و  شــفافیت  »دیده بــان  نهــاد  مــردم  ســازمان  در  و  هســتم 
و عملکــرد مســئوالن  بــر شــفافیت تصمیمــات  پیشــگیری،  بــرای  راهــی  بــه عنــوان  و  داد  ادامــه خواهــم  و فســاد   شــهروندی 

پای خواهم فشرد.

امین زنجانی اموالش را تصاحب کرده است
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: »قدرت تنجل« که پیش از این به عنوان امین اموال موکلم در ترکیه شناخته می شد، 
همان فردی اســت که اموال بابک زنجانی را تصاحب کرده است. رسول کوهپایه زاده با اشاره به موضوع اقامه دعوای 
شرکت ملی نفت ایران علیه »قدرت ُتنجل« امین اموال بابک زنجانی در شرکت »ُاونر ایر« در ترکیه گفت: اکنون اتفاقی 
که افتاده و شــرکت نفت هم تایید کرده این اســت که قدرت تنجل که یکی از امانتــداران زنجانی بوده، اموال وی را در 
خارج از کشور مورد تعرض و سوءاستفاده قرار داده اســت؛ لذا ما باید تدبیری بیاندیشیم که حقوق بیت المال و حقوق 
موکلم در خارج از کشور هم ملحوظ نظر قرار گیرد. کوهپایه زاده در ادامه همچنین درخصوص بازداشت زنجانی اظهار 

کرد: وقتی قانون صراحت دارد و آورده که هیچ متهمی را نمی توانیم بیش از دو ســال در بازداشت موقت نگه داریم و مکلف هستیم که وی را با تامین 
قرار مناســب دیگری از بازداشت موقت آزاد کنیم، به  نظرم اگر زنجانی بعد از گذشت دو سال از بازداشت همچنان ممنوع الخروج می بود ولی با تامین 

قرار مناسب دیگری تحت تدابیر شدید امنیتی آزاد می شد، بسیار مناسب تر بود؛ چرا که زمینه برای سوءاستفاده افراد فرصت طلب از بین می رفت.
وکیل مدافع بابک زنجانی تصریح کرد: اکنون فرصت طلبان این فرصت را بدســت آورده اند که به اموال موکلم دست اندازی کنند. اگر قرار باشد این 
تعرض مجددا تکرار شود باید در این خصوص تدبیری اندیشیده شود. کوهپایه زاده یادآور شد: موکلم در تاریخ 18 فروردین ماه سال جاری وکالت رسمی 
را به شرکت نفت داده که در خصوص اموال ترکیه موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند که این امر زمینه را از لحاظ حقوقی مناسب تر کرده 

تا شرکت نفت بتواند اقامه دعوا کرده و حقوق خود را استیفا کند.

هیچ نهادی یک دالر از 
پول های فروش نفت را 

بازنگرداند
اســحاق جهانگیــری در همایــش نفــت و اقتصاد 
دانش بنیان با تاکید بر لزوم ایجاد تنوع در روش های 
فروش نفت به شــرایط فروش نفت در دوران تحریم 
اشاره و خاطر نشان کرد: در گذشــته نهادها و افراد 
مختلف از ســوی وزارت نفت مامــور به فروش نفت 
می شــدند که من می توانم به صراحــت بگویم هیچ 
نهادی که از وزارت نفت، نفت گرفت تا بفروشد حتی 

یک دالر پول آن را به دولت بر نگرداند.
وی افــزود: ایــن روش روش فروش نفت نیســت و 
بنابراین مــا از روز اول گفتیم که فــروش نفت با خود 
وزارت نفت است و هر قدر هم که فشار آوردند بر این 

موضوع تاکید کردیم.
جهانگیــری بــا تاکید بر این کــه یکــی از مهم ترین 
دستاوردهای اقتصادی سال گذشته ثبات و آرامش 
بوده است، اظهار کرد: دستاورد مهم تر مثبت شدن 

تراز ارزی صادرات بدون در نظر داشتن نفت بود.
معاون اول رییس جمهور این موضوع را یکی از دالیل 
انجام مذاکره از ســوی دشــمنان دانســت و گفت: 
خوشبختانه وزارت نفت امسال اولویت های خود را با 

توجه به اقتصاد مقاومتی تعیین کرده است.
جهانگیری عدم ورود فناوری به کشــور را از اتفاقات 
تلخ طی ســال های تحریم دانســت و تصریح کرد: 
یکــی از تاکیــدات رهبــری در مــورد قرار دادهای 
خارجی لزوم توجــه به انتقال فناوری اســت که این 
 امــر در قرار دادهــای نفتی مــورد توجه قــرار گرفته 

است.

برخی تبدیل به مخالف حرفه ای شده اند
وی با اشــاره به بیماری های قدیمــی اقتصاد ایران 
از جمله دولتــی بــودن و تکیه بر درآمدهــای نفتی 
بیــان کــرد: بــه همیــن دلیل مــا طی ســال های 
طوالنی اقتصــاد ناپایدار و تورم دو رقمی داشــته ایم 
کــه نتیجــه آن مواجه ما بــا چالش هــای متعددی 
اقتصــادی  موقعیــت  و  رفــاه  بیــکاری،   ماننــد 

در منطقه است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به این که عده ای در 
فضای کنونی مخالف حرفه ای شده اند، ادامه داد: 
ما باید به کســانی که از روی دلسوزی انتقاد می کنند 
پاسخ داده و اصالحات را در صورت نیاز اعمال کنیم 
تا تفاوتــی بین آنها و کســانی که تبدیــل به مخالف 
حرفه ای شده اند و نمی گذارند کاری پیش برود وجود 

داشته باشد.
جهانگیــری همچنیــن خاطر نشــان کــرد: زمانی 
اقتصــاد از اولویت هــای کشــور نبود و هــر کس از 
پایین آوردن مالیات و سرمایه گذاری  دفاع می کرد یا 
طرفدار سرمایه داری بود یا ضد انقالب، اما امروز در 
مورد این امور به نتیجه رســیده ایم و موضوع اقتصاد 
اولویت اول نظام شــده اســت که اقتصاد مقاومتی 
 به عنــوان سیاســتی کلــی مــورد اتفاق نظــر همه 

قرار گرفته است.
وی با اشــاره به برخی انتقادات نسبت به بی توجهی 
دولــت بــه اقتصــاد مقاومتی اظهــار کــرد: برخی 
می گویند دولت اقتصــاد مقاومتی را کنار گذاشــته 
و امــور جــاری خــود را انجــام می دهــد انــگار ما 
 یــک کار اداره امــور داریــم و یــک کار اجــرای 

سیاست مقاومتی.
جهانگیری تصریح کرد: ما یک برنامه ششــم و یک 
برنامــه اقتصاد مقاومتی نداریم، بلکه برنامه ششــم 
 توســعه مبتنی بر سیاســت های اقتصــاد مقاومتی 

است.

دیپلماسی نگاه
ناکامی عربستان در تشکیل جریان ضد ایرانی

سیزدهمین اجالس سازمان همکاری های اسالمی در حالی به پایان رسید که با 
تالش های عربستان در بیانیه نهایی آن بندهایی علیه ایران و نیز حزب الله لبنان 
وجود داشت. موضوعی که مخالفت شــدید ایران و عدم شرکت هیئت ایرانی در 
نشست پایانی اجالس را در پی داشت و نهایتا برخالف رویه معمول متن بیانیه در 

این نشست قرائت نشد. 
اعضای هیئت ایرانی در جریان این اجالس از وجود این بندهای ضدایرانی خبر 
داده بودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به طرح چهار 
بند ضد ایرانی و یک بند علیه حزب الله لبنان در پیش نویس اعالمیه اجالس سران 
کشورهای اسالمی که از سوی عربستان سعودی و با حمایت برخی از هم پیمانانش 
ارایه شده بود، این اقدام را برخالف روح همبستگی اسالمی و در راستای منافع رژیم 
صهیونیستی دانست و نسبت به عواقب این رویکرد مخرب هشدار داد. عراقچی 
معاون وزیر امورخارجه کشورمان نیز با اشاره به گنجاندن 4 بند ضد ایرانی  در بیانیه 
اجالس با تالش سعودی ها، گفت: این 4 بند در اجالس جده که در غیاب دولت 
ایران برگزار شــده بود و دولت عربستان در آن اجالس توانسته بود بر اعدام شیخ 

نمر سرپوش بگذارد و فضا را علیه ایران تشدید کند، مصوب شد.
حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران هم پس از 
اجالس در تلگرام خود درخصوص تالش های عربستان در نوشت: عربستان با 
سوء استفاده از حوادث حمله به سفارت این کشور در تهران، با جمع کردن تمامی 
قوای سیاسی و اقتصادی خود، اصرار نمود که بندهایی را که پیش از این اجالس 
اضطراری وزیران خارجه کشورهای اسالمی برای تقبیح حمله به سفارت و دخالت 
ایران در کشــورهای منطقه تصویب نموده بود به تایید این اجالس هم برســد. با 
مخالفت ایران و عدم حمایت برخی دیگر از اعضاء، اجالس نتوانست در خصوص 
تصویب این بندها به اجماع برســد ولی با فشــار ســعودی و هم پیمانانش بدون 
اجماع بندها وارد اعالمیه نهایی شد. در خصوص بحث حزب الله نیز علیرغم آنکه 
عربستان اصرار داشت که مانند مصوبه اخیر اتحادیه عرب، اینجا نیز حزب الله به 
عنوان گروه تروریستی شناسایی شود، با توجه به مخالفتهای اعضا با این موضع، 
اجالس نهایتا تنها به محکومیت برخی اقدامات تروریستی حزب الله بسنده کرد. 
این موضعگیری نیز البته به دلیل مخالفتهای ایران، لبنان و عدم همراهی ســه 

کشور دیگر با اجماع کشورها روبه رو نشد.

بیانیه ای بی اعتبار از سوی سازمانی ناکارآمد
بندهــای ضد ایرانــی در بیانیه اجــالس اما واکنش های بســیاری را از ســوی 
سیاستمداران داخل ایران در پی داشت. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اســالمی عالءالدین بروجردی درخصوص این بیانیه 
گفت: ادبیات پیش نویس بیانیه پایانی سیزدهمین نشست سران سازمان همکاری 
اسالمی نه تنها غیرمنطقی و بی اعتبار است بلکه عربستان در قالب این بیانیه بسیار 
فراتر از دخالت در امور داخلی کشورهای اسالمی عمل کرده است و این دخالت 
بر خالف همه مقررات بین المللی است. وی با بی اعتبار دانستن پیش نویس بیانیه 
پایانی سیزدهمین نشست سران سازمان همکاری اسالمی، گفت: متاسفانه این 

پیش نویس مبنای تصمیم گیری کشورهای اسالمی قرار خواهد گرفت که البته 
برای حیثیت سازمان همکاری اسالمی یک نقطه منفی است.

حشمت الله فالحت پیشه کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه بحث تصویب بیانیه 
علیه ایران تازگی ندارد، گفت: عربســتان سعودی به دنبال این است که فضای 
بین المللی را علیه ایران سوق دهد و حال که شرایط برای از بین رفتن تحریم های 
بین المللی علیه ما فراهم شده است، تحریم های منطقه ای را جایگزین آن کند. وی 
همچنین تاکید کرد: سازمان همکاری  کشورهای اسالمی از هدف اصلی اش که 
پیگیری مسأله فلسطین و قدس شریف بود دور مانده است. این کارشناس مسائل 
کشورهای منطقه، تصریح کرد: ســازمان همکاری های اسالمی از هدف خود 
منحرف شده است و حتی توان عملی کردن بیانیه هایی که علیه ایران صادر می شود 
را ندارد و تمام این اقدامات حرکت های تبلیغاتی علیه کشورمان است که طول عمر 
آن محدود به همین چند روز برگزاری اجالس می شود و تأثیری فراتر از آن ندارد.

صباح زنگنه سفیر اسبق ایران در سازمان همکاری اسالمی با اشاره به برگزاری 
اجالس کشورهای اسالمی در اســتانبول و بیانیه ضدایرانی این اجالس اظهار 
داشــت: این اقدام و اقدام های مشــابه پیشــین، علیه ایران و چند کشور دیگر، 
رفتارهایی مخالف منشور سازمان همکاری اسالمی و اهداف اصلی تشکیل این 
سازمان است. او با بیان اینکه سازمان همکاری اسالمی در جهت تقویت وحدت 
و همکاری میان کشورهای اسالمی طراحی شده بود، اظهار داشت: اقدام اخیر 
سازمان همکاری اسالمی می تواند به ناکارآمدی بیشتر این سازمان و گسترش 

اختالف ها در جهان اسالم منجر شود.
همچنین یک کارشناس مسائل کشورهای عربی گفت: سازمان همکاری های 
اسالمی به جای ایجاد اتحاد و رفع مشکل های مسلمانان به محلی برای گسترش 
تنش و نفاق بین کشورهای اسالمی تبدیل شده است. حسن هانی زاده با اشاره به 
فلسفه ایجاد سازمان همکاری های اسالمی، خاطرنشان کرد: هدف از تأسیس 
این ســازمان اتخاذ تصمیماتی برای حل مسأله فلسطین بود ولی در حال حاضر 
دبیرخانه این سازمان علیه کشورهای اسالمی تصمیم گیری می کند. هانی زاده 
با تأکید بر اینکه در سازمان همکاری های اسالمی بلوک بندی های مشخص و 
صف آرایی علیه سایر کشــورهای اسالمی انجام شده است، افزود: این سازمان 
بی تحرک و بی هویت شــده است و بیشــتر از ایجاد اتحاد و رفع مشکل در جهت 
سیاست های خاصی گام برداشــته که موجب ایجاد تنش و تفرقه در کشورهای 

اسالمی می شود.

حضور ایران در اجالس ضروری بود
اما با وجود اعتراض هیئت ایرانی به بندهای ضدایرانی بیانیه اجالس و عدم شرکت 
روحانی و ظریف در نشست پایانی اجالس، رسانه های منتقد دولت بار دیگر دولت 
و دستگاه دیپلماتیک را متهم به واکنش نامناسب در قبال عربستان کردند. از جمله 
اینکه با توجه به احتمال این بیانیه اساسا ایران نبیاد در این نشست شرکت می کرد. 

موضوعی که فعاالن و تحلیلگران سیاسی به آن واکنش نشان دادند. 
منصور حقیقت پور نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 

پیش از شرکت روحانی در این اجالس و در زمانی که انتقادهای این رسانه ها شروع 
شــده بود، با ضروری خواندن حضور رئیس جمهور کشورمان در اجالس سران 
سازمان همکاری اسالمی گفت:  در رفتار سران سازمان کنفرانس اسالمی بلوغ 
سیاسی مشاهده نمی شود و عمده این کشورها جیره خوار عربستان هستند که می 

خواهند علیه سوریه و برای تروریسم بودن حزب الله مجوز بگیرند.
حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل سیاسی و تحلیل گر روابط بین الملل، با مثبت 
ارزیابی کردن اقدام رئیس جمهور در عدم شرکت در نشست پایانی سازمان همکاری 
اسالمی، اظهار داشت: اقدام آقای روحانی درباره عدم شرکت در نشست پایانی 
سازمان همکاری اسالمی شایسته و مناسب بود و این اقدام به نشانه اعتراض به 
بیانیه ضدایرانی صورت گرفت.  این تحلیل گر روابط بین الملل گفت: اقدام آقای 
روحانی درباره شرکت در نشست سازمان همکاری اسالمی مناسب بود، چرا که 
وی از این فرصت استفاده و اعتراض خود را درباره بیانیه پایانی مطرح کرد.  کنعانی 
مقدم خاطرنشان کرد: عدم شرکت ما در این اجالس به بهانه دادن بیانیه ضدایرانی 

صحیح نبود و موقعیت ما را تضعیف می کرد.
جاوید قربان اوغلی دیپلمات سابق و کارشناس امور بین الملل نیز درخصوص 
اینکه آیا با علم به اینکه تحت شیطنت ها و نفوذ عربستان سعودی در سازمان 
همکاری اســالمی قرار است بیانیه تندی علیه کشــورمان تصویب شود، الزم 
بود در این اجالس شرکت کنیم گفت: این اجالس در مقطع زمانی که در حال 
برگزاری اســت به ویژه پس از حوادث و تحوالت سوریه و جنگ یک ساله یمن 
و رویدادهای تلخ و دردناک مکه و حج ســال گذشــته حضور هیئت ایرانی را در 
باالترین سطح برای تاثیرگذاری در بازگرداندن جهان اسالم به شرایط مطلوب 

را ضروری می کند.  
این کارشــناس مسایل بین المللی در پاســخ به منتقدان دولت که معتقد بودند 
با وجود جو ســنگینی که عربستان سعودی علیه کشــورمان ایجاد کرده بهتر 
بود ایران از شــرکت در این اجالس در این سطح خودداری کند گفت: سیاست 
تحریــم و عدم حضور هرگز مفید و ســازنده نبوده و فرصت را برای دشــمنان و 
مخالفان و رقبا فراهم می کند که خواســته های خود را در باالترین ســطح به 

منصه ظهور برسانند. 
قربان اوغلی در این مورد خاطره ای ذکر کرد و گفت: در اجالس دوربان 1 حضور 
هیئت ایرانی با همکاری برخی از کشورهای اسالمی و آفریقایی باعث شد هیئت 
های آمریکا، اســرائیل و انگلیس به وضع تحقیر آمیزی اجالس را ترک کنند در 
اعتراض به بندی که کنفرانس برای برابری صهیونیسم با نژاد پرستی آماده کرده 
بود. ترک این ســه باعث تمسخر آنها چون شد چون همان قطعنامه تصویب شد 
و محکومیت اســرائیل هم در آن ذکر شد. خب اگر ایران شرکت نمی کرد که این 
دستاورد به دست نمی آمد.  قربان اوغلی افزود: برعکس در برخی کنفرانس هایی 
که ما در زمان جنگ تحمیلی شــرکت نمی کردیم رژیم عراق کامال فعال بود و با 
کمک عربستان و کویت و دیگر کشورهای عربی  موفق می شد اقدامات فعالی 
را علیه ما شــروع کند. وی تصریح کرد: بنابراین این اصال منطقی نیست که شما 

قدرت دیپلماسی خود را با تحریم اجالس محدود کنید.

پیگیری روز

اروپاجلویکارشکنیهایآمریکارابگیرد
علی شــمخانی در دیدار با فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشــاره به نقش محوری اتحادیه اروپا در به ثمر رساندن برجام بر لزوم حفظ این دستاورد و نظارت و مراقبت بر اجرای 
صحیح آن با تداوم همکاری اتحادیه اروپا و ایفای نقش فعال کمیســیون مشــترک تاکید کرد. او رویکرد آمریکا در استمرار مسیر تحریم ها و کارشــکنی در اجرای تعهدات بر اساس برجام را نامطلوب 
وغیرســازنده توصیف کرد و افزود: در صورتی که این روند ادامه یابد و اقدام موثری برای مقابله با آن از ســوی اتحادیه اروپا صورت نگیرد در استمرار مسیر همکاری و اجرای تعهدات متقابل تاثیر منفی 
خواهد داشــت. وی با اشاره به نقش ممتاز جمهوری اسالمی ایران در مقابله با داعش و گروه های تروریستی در سوریه و عراق و هزینه قابل مالحظه ای که کشورمان در تأمین امنیت منطقه می پردازد 
اظهار کرد: حضور بلندمدت عناصر تکفیری موجب توســعه ناامنی و بی ثباتی در سطح بین الملل خواهد شد و جلوگیری از تداوم این روند نیازمند هم گرایی بیش تر اتحادیه اروپا با روند مقابله با تروریسم 
است. علی شمخانی با بیان این که تحریم های حقوق بشری برخی از مسووالن جمهوری اسالمی ایران به بهانه های واهی تناسبی با فضای جدید مناسبات ایران با اتحادیه اروپا نداشته و بی اعتمادی 

را افزایش می دهد اذعان کرد؛ بدرفتاری، طرد و بازگرداندن پناهجویان کشورهایی که با تهدید تروریسم مواجه هستند از سوی کشورهای اروپایی، رفتاری برخالف ادعاهای حقوق بشری است.

سیاسی
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رئیس جمهورعصر امروز در نشســت خبری مشــترک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه مســائل منطقه ای یکی دیگر از موضوعاتی بود که هم در نشست خصوصی و هم در 
نشســت راهبردی دو طرف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، اضافه کرد: منطقه ما با مشــکالت زیادی مواجه اســت. مردم یمن با کشــتارهای بی رحمانه ای مواجه هستند، در سوریه ناامنی و 

کشــته شدن انسان های بی گناه ادامه دارد، در عراق ثبات مطلوب را شاهد نیستیم. البته در دیگر کشورهای اسالمی هم مثل افغانستان و پاکستان آن ثبات مطلوب وجود ندارد که ما باید به همه 
این کشــورها برای ثبات امنیت کمک کنیم زیرا این کمک ها هم وظیفه شــرعی و دینی ما و هم به نفع منافع جهان اســالم، منطقه و دو ملت خواهد بود. روحانی تاکید کرد: خوشــبختانه در اصول 

هیچ اختالف نظری ما با یکدیگر نداریم. در اینکه مرزهای کشــورها باید ثابت بماند و ما تجزیه را در هیچ کشوری نمی پســندیم، ثبات این کشورها مورد تاکید همه ما است و کشتار و جنگ باید متوقف 
شــود و با تروریسم هم باید به هر شــکل و نامی مبارزه قاطع و جدی صورت بگیرد و اینکه در نهایت سرنوشت هر کشــوری در اختیار مردم آن کشور است و هیچ قدرت خارجی برای سرنوشت 

هیچ کشوری نمی تواند تصمیم گیری کند. 

رقابت برای پیوستن به لیست امید
محمود میرلوحی ســخنگوی ستاد ائتالف 
اصالح طلبان درباره ورود نیروهای اصولگرا 
به لیست امید تصریح کرد: از طرفی مشاهده 
می شود که اصولگراها انگیزه کار را ندارند و 
همچنین کاندیداهای مرحله دوم انتخابات 
نیز به نوعی احساس می کنند که لیست امید 

تعیین کننده شده است. ما هم اشکالی نمی بینیم که این افراد مراجعه کنند 
و در خواست پیوستن به لیست امید را بدهند. وی اظهار کرد:  نوعی رقابت 
تنگاتنگ بین اصولگرایان برای پیوســتن به لیست امید شکل گرفته است 
و از طرف دیگر اصولگرایان هم تمایل و انگیزه ای برای دادن لیست ندارند 
میرلوحی در پاسخ به این سوال که آیا اصولگرایان بعد از ورود به لیست امید 
تعهدی به این لیســت بعد از پیروزی خواهند داشت، گفت: همین نکات و 

مالحظات هست که به زودی معلوم می شود که کدام نگاه وجود دارد..

برخی رای مردم را زینتی می دانند
فیض اللــه عرب ســرخی عضو ســازمان 
مجاهدیــن انقــالب اســالمی ایــران در 
خصوص آن دســته از بازنــدگان انتخابات 
که مردم را به واســطه رفتار انتخاباتی شان 
به فساد متهم می کنند یا آن ها را اهل کوفه 
خواندند به دونکته اشاره و تصریح کرد: نکته 

اول اینکه این مساله تلقی و نگاه عمومی جریان اصولگرا نیست و بسیاری از 
اصولگران با چنین سخنانی مخالفت کردند. وی در ادامه گفت: نکته دوم 
این است که این یک تلقی جدید نیست. این عده هرگز حق رای برای مردم 
قائل نبودند. در اظهارات گذشته آنها این نظر به روشنی بیان شده است. به 
گفته او این عده فقط مردمی را قبول دارند که به اینان رای دهند آن هم از باب 
زینت و نه از باب حق؛ لذا نه تعجبی دارد و نباید نگران این اباطیل بود، حتی 
در بهترین شرایط هم ممکن است کسانی از این دست مهمالت بیان کنند.

وزارت خارجه نقض برجام را اعالم کند
فواد ایزدی کارشــناس مســائل بین الملل 
با اشاره ســخنان ســیف به نقض بندهای 
مختلف توافق از جملــه بندهای 24، 26 و 
28 تاکیــد و تصریح کرد: ایــران باید بتواند 
طبق برجام از نکات مثبت مندرج در توافق 
اســتفاده کند که یکــی از آنها عــدم ایجاد 

مشکل در حوزه بانکی و مالی اســت که به گفته آقای سیف ما در این زمینه 
مشــکل داریم و این خالف برجام اســت. ایزدی تاکید کرد: دوستان ما در 
وزارت خارجه باید اعالم کنند که برجام نقض شــده است اما متاسفانه ما نه 
تنها شاهد این کار نیستیم بلکه برخی مقامات دولت دست به توجیه اقدامات 
نقض کننده طرف مقابل می زنند. وی تاکید کرد: این واکنش نباید در سطح 
سفر به واشنگتن باشــد بلکه باید با صراحت این نقض را اعالم کند و بگوید 

این حق را دارد که روند برجام را متوقف کند.

رابطه دولت یازدهم با 
مراجع قابل مقایسه با 

دولت قبل نیست
یک عضو شــورای عالی حوزه های علمیه کشــور، 
گفت: رابطه خوب دولت آقای دکتر روحانی با مراجع 
تقلید و علما قابل مقایســه با دولت قبلی نیست، در 
حالی که در دولت سابق، حتی رئیس دولت به حضور 
پذیرفته نمی شد. آیت الله سیدمحمد غروی با اشاره 
به رابطــه دولت تدبیر و امید با مراجــع تقلید و علما، 
اظهار داشــت: رابطه دولت یازدهم بــا مراجع تقلید 
و علما رابطه خوبی اســت و همانطــور که می بینیم 
معاونت های مختلف ریاســت جمهوری در فواصل 
زمانــی مختلف به قم ســفر کرده و ارتبــاط خوبی با 
بزرگان برقرار کرده اند و مســائل کشــور را به مراجع 
تقلید انتقــال می دهنــد و رهنمودهای آنهــا را نیز 
دریافت می کنند. این عضو جامعه مدرســین حوزه 
علمیه قــم گفت: رابطــه خوب و صمیمــی مراجع 
تقلید با دولت یازدهم به این معنی نیســت که مراجع 
بزرگوار ما انتقادی بــه عملکرد دولت ندارند؛ طبیعتا 
انتقادهایی هست، اما رابطه خوبی در این خصوص 
وجود دارد و البته این رابطه می تواند بهتر هم باشد.

او بــا تصریح بر ایــن مطلب که رابطــه خوب دولت 
روحانی با مراجع تقلید و علما قابل مقایســه با دولت 
قبلی نیســت، خاطرنشــان کرد: در جریان هستم 
که در زمان دولت ســابق، در پاره ای مــوارد مراجع 
بزرگوار و علما، حاضر نبودند حتی رئیس دولت را به 
حضور بپذیرند و فقط برخی از مســئوالن دولتی را بر 
حسب شرایط خاص می پذیرفتند، اما در دولت آقای 
روحانی به دلیل درایــت و عقالنیتی که وجود دارد، 
ارتباطات خوبی میــان دولت و بزرگان قم در جریان 
اســت. آیت الله غروی خاطرنشــان کرد: اگرچه با 
وجــود ارتباطات خوب دولت تدبیــر و امید با مراجع 
تقلید و علما،   انتقادهایی نیز وجود دارد، اما حقیقت 
این است که مراجع تقلید و علما، تالش های دولت 
آقای روحانی را نیــز درک می کنند و به همین جهت 
کارهای مثبت آن را مورد تأیید و مســئوالن مربوطه 

را تشویق می کنند.

دولت روحانی از متانت و عقالنیت خاصی 
برخوردار است

او در رابطــه با پیشــنهاد خود به دولــت تدبیر و امید 
گفت: دولت ســعی کنــد واقعیت هــای اقتصادی 
و اجتماعــی و فرهنگــی را درک کــرده و بهتریــن 
تصمیم ها را در این موارد اتخــاذ کند؛ در عین حال 
نیز به انتقادهای منتقدان توجه کند و کار خودش را 

انجام دهد و در مقام رودرویی نباشد.
این اســتاد خارج فقه حوزه علمیه قم گفت:   اگرچه 
برخــی پــا را فرا تر از انتقــاد گذاشــته و اصال حاضر 
نیســتند با رعایت انصاف، جنبه های مثبت دولت را 
ببیننــد و حقایق را درک کنند،   اما دولت باید توجه به 
رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در خصوص 
شعار سال، مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی با اقدام 
و عمل، در این راســتا تالش کند؛ و البته در فضای 
پسابرجام و استفاده صحیح و منطقی از این شرایط 

می تواند در رسیدن به این هدف کمک باشد.
او با بیان اینکه دولتمردان باید ســعی کنند و حدت 
و هماهنگی خود با یکدیگــر و همین طور وحدت و 
هماهنگی خــود با دیگر قوا را در تمام شــئون حفظ 
کرده تا خدای ناکرده احســاس اختــالف در درون 
کشور ایجاد نشــود، گفت: خوشبختانه دولت آقای 
روحانی از یک متانــت و عقالنیت خاصی برخوردار 
است و مســئوالن از ادبیات خوبی استفاده می کنند 

و ظرفیت های خوبی هم دارند.

عصرایران نوشت: مخالفان روحانی برای بهار 96 آماده می شوند
مهم ترین چهره های سیاسی مخالف دولت وارد میدان شده اند تا با هدف زدن برجام سال 96 را تبدیل به آخرین سال ریاست جمهوری 

روحانی کنند.

 انتخاب نوشت: کیهان اسالمی ام آرزوست
بهتر است کیهان بداند که این مسیری که سال هاست در پی گرفته است، نه مسیر انقالب است، نه اسالم و نه امام و رهبری، بنابراین باید 

از نشر این اخالق ماکیاولی و گناه کبیره در میان امت بپرهیزد.

 صراط نیوز نوشت: آیا واکنش های دولت روحانی به بندهای ضدایرانی اجالس استانبول کافی بود؟
بیانیه ضدایرانی نشست استانبول با واکنش تیم ایرانی حاضر در این نشست روبرو شد. عراقچی می گوید ایران برخورد شدیدی انجام داد. 

اما آیا اقدامات دولت برای جلوگیری از صدور چنین بیانیه ای کافی بود؟

 پارس نیوز نوشت: بعد از صالحی، رئیس جمهور این بار با سخنان سیف چه می کند؟
این بار اما رییس بانک مرکزی یعنی یکی از همان مقامات مورد تایید رییس جمهور، از بد عهدی طرف غربی صحبت کرده است. روند 

چنین رفتارهایی، تناقض  های آشکار در روایت های مقامات رسمی دولتی از وضعیت برجام را نشان می دهد.

عکس روزسایت نگار

دیدار وزیر خارجه 
ونزوئال با معاون اول 
رئیس جمهور
خانم »دلسی آلوئینا 
رودریگز« وزیر خارجه 
ونزوئال روز شنبه با 
اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس 
جمهور در محل نهاد 
ریاست جمهوری دیدار و 
گفت و گو کرد.

خبرنامه

زلزله ای در راه است
روند نگران کننده ابتال به ایدز از طریق رابطه جنسی پرخطر

برای پی بردن به ابعاد مهلک بیماری ایدز همین بس که نوعی بیماری است که 
 HIV .ایجاد می شود )HIV( در دستگاه ایمنی و توســط ویروس نقص ایمنی
عمدتًا از طریق رابطه جنسی محافظت نشده، انتقال خون آلوده و سرسوزن آلوده 
و از مادر بــه فرزند در طول بارداری، زایمان یا شــیردهی منتقل می گردد. تقریبًا 
هیچ گونه درمان یا واکسن  برای معالجه این بیماری کشنده وجود ندارد؛ اگر چه 
درمان ضدویروسی می تواند باعث کاهش دوره بیماری و امید به زندگی نزدیک 
به طبیعی گردد. با وجود این که درمان ضدویروسی خطر مرگ و عوارض ناشی از 
این بیماری را کاهش می دهد، اما این داروها گران قیمت هستند و ممکن است 
با عوارض جانبی همراه باشند. ایدز بسیار فراگیر و در سطح کشورهای مختلف 
به شدت گسترش یافته، در حالیکه سازمان ملل مدعی کنترل و روند کاهشی آن 
است.در کشور ما متأسفانه آمارها نشان دهنده رشد خطرناک این بیماری، آنهم 
از طریق رابطه جنسی میباشد. ایدز تأثیر بسیار زیادی بر روی جوامع داشته است، 
چه به عنوان یک بیماری و چه به عنوان عاملی برای تبعیض. همچنین تاثیرات 
اقتصادی قابل توجهی داشته است. تصورهای نادرست بسیاری در رابطه با ایدز 
وجود دارد، برای مثال انتقال ایدز از طریق رابطه های سطحی غیرجنسی. این 

بیماری همچنین موضوع مجادله ادیان شده است.

روند نگران کننده ابتال به ایدز از طریق رابطه جنسی پرخطر
چند روزی است دوباره بحث بیماری ایدز با توصیف  "متولیان امر" به "کبک"  توسط 
رئیس مرکز تحقیقات ایدز بر سرزبانها افتاده و نه تنها توجه رسانه های داخل را به 
خود جلب کرده، بلکه  مورد توجه رسانه های خارج از کشور نیز قرار گرفته است. 
ماجرا از آنجایی آغاز می شــود که دکتر مینو محرز گفت: مهم ترین مشــکل در 
درمان ایدز "انکار" این بیماری و این واقعیت است که "سرها ر ا مثل کبک زیر برف 
کرده ایم!"  وی همچنین خواستار آموزش در مدارس و خانه ها درباره رابطه جنسی 

پرخطر شد. بحثی که صراحت گفتار آن، به قدر واقعیت انکار ناپذیرش، ترس 
بر اندام متولیان بهداشت و درمان و فرهنگ جامعه نمی اندازد!  دکتر محرز، 

در مصاحبه ای با ایرنا اشاره کرد: بزرگ ترین مشکل در رابطه با کنترل 
و درمان بیماری ایدز در کشور، "انکار مساله" است. 

محرز با تاکید بر این که "موج سوم" ابتال به ایدز از راه رسیده است، 
افزود: »مثل کبک سرمان را زیر برف نکنیم. هنوز هم بسیاری 
انکار می کنند که شیوع ایدز از راه تماس جنسی پرخطر وجود دارد 
و بدتر از آن هیچ نوع آموزشی از سوی آموزش وپرورش و رسانه ها 

درباره ی انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی پرخطر وجود ندارد.« 
دکتر محرز به عنوان کارشناس باسابقه در این حوزه ، با تاکید بر اینکه 

رابطه جنسی یک غریزه طبیعی است، افزود: »چرا پدر و مادرها با 
بچه ها درباره رابطه جنسی صحبت نمی کنند؟ چرا آموزش و پرورش 

درباره ی رابطه جنسی هیچ آموزشی به دانش آموزان نمی دهد؟ چرا 
رسانه ها به این مسائل مهم نمی پردازند؟«

حال این موضوع در زمانی دوباره پر رنگ تر شده که آمارهای نگران کننده ای از 
وضعیت رشد و توسعه این بیماری منتشر شده است. در جایی که  رشد ۳۳ درصدی 
ایدز در ایران و آنهم  افزایش 1۰برابری در میان زنان، خواب مسئولین را به شدت 

پریشان می کند. اخیرًا خبرگزاریها آخرین آمار رسمی  را در خصوص مبتالیان به 
این بیماری پر خطر  در کشــور را نزدیک به ۳۰ هزار نفر ذکر کرده بودند. ظاهرًا در 
ایــن میان 88 درصد مبتالیان به این بیماری مردان  و 12 درصد را زنان تشــکیل 
می دهند. پیش از این نیز عباس صداقت، رئیس اداره ایدز در وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی اعالم کرد که ابتال به بیماری ایدز دراثر رابطه جنســی 
محافظت  نشده در کشور به شکل نگران کننده ای رو به افزایش است. صداقت گفته 
بود که تفاهم نامه ای میان وزارت بهداشت با وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری امضا 
شده تا اموزش و اطالع رســانی در زمینه ی ایدز و بیماری های مقاربتی در سطح 
دانشگاه های کشور صورت گیرد. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در 
دولت یازدهم در اتفاقی نادر خود تاکید کرده اســت که "سیاست های نادرست" و 

"پنهان کاری" درباره ی ایدز، ابتال به این بیماری را افزایش داده است.

 روابط جنسی محافظت نشده 
در ایران مقام اول سرایت ایدز شد

بنا بــه آخرین آمار کماکان میــزان ابتال از طریق ســرنگ های تزریقی آلوده به 
ویروس، اصلی ترین دلیل ابتال به ایدز کشور است. بیش از 6۷ درصد موارد ابتال 
در کشــور به دلیل سرنگ های آلوده و مشــترک میان معتادان تزریقی است. با 
این حال در روندی نگران  کننده میزان ابتال از طریق رابطه ی جنسی مراقبت نشده 
به بیش از 22 درصد رســیده و بعد از ســرنگ آلوده، به دومین دلیل ابتال به ایدز 
در کشــور تبدیل شده اســت. دکتر حمید صانعی، رئیس دانشگاه علوم  پزشکی 

این که بایــد درباره ی اصفهان نیــز با تاکید بر 

"واقعیت های ایدز" اطالع رسانی شود، به ایرنا گفت: »باید اجازه دهیم فیلم ها و 
محتوای فرهنگی و آموزشــی بیشتری تهیه و ارائه شود تا جامعه بداند که فردی 

که به ایدز مبتالست، مجرم نیست و نباید مطرود باشد.«

رضایت سازمان ملل از کمپین جهانی مبارزه با ایدز 
مقامات مســئول در ایران بارها گفتند که شــمار مبتالیان واقعی به بیماری ایدز 
احتماال بسیار بیشتر از آمار رسمی است و هشدار دادند که سن ابتال به این بیماری 
به 16 سالگی رسیده است.روند ابتال به بیماری ایدز در حالی رو به افزایش و الگوی 
ابتال دستخوش تغییر شده است که در سطح جهانی، شمار موارد ابتال به ایدز رو 
به کاهش است. بان کی  مون، دبیرکل ســازمان ملل متحد، در روز جهانی ایدز 
در سال گذشــته اعالم کرد که در فاصله زمانی ســال 2۰۰۰ تا 2۰14 میالدی 
شمار مبتالیان به ایدز در سطح جهانی کاهش خوشحال کننده ای داشته است.

 3۲7 مبتال به ایدز فقط در مازندران/ 
افزایش تماس مقاربتی خطرناک

مدیر گروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از 
شناسایی ۳2۷ نفر مبتال به بیماری ایدز در این استان خبرداد. این خبر در حالی 
منتشر می شود که بنظر می رسد بسیاری دیگر از مبتالیان حتی بنا بر مالحظات 
و.... از اظهار و معرف خود سر باز می زنند. محمدرضا پارسایی روز شنبه گفت که 
درصد بیشتر این افراد از راه اعتیاد و تزریق با سرنگ های آلوده به این بیماری مبتال 
شدند. وی از تغییر شیوه ابتال به بیماری ایدز در مازندران هشدار داد و افزود : ابتال 
به این بیماری از طریق مقاربت و تماس جنسی در حال افزایش است و این مساله 
نوعی هشدار و زنگ خطر به شمار می رود.مدیر گروه بیماریهای واگیر دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران در خصوص جنســیت بیماران مبتال به ایدز نیز گفت : 

یک چهارم بیماران شناسایی شده در مازندران را زنان تشکیل می دهند .
وی تشــخیص و ارزیابی درست درمانی را راه مناسبی برای کنترل و 
جلوگیری از گسترش بیماری ایدز دانست و گفت: سال گذشته با 
راه اندازی آزمایشــگاه منطقه ای تشخیص ایدز شمال کشور در 
ساری گامی برای تشخیص زودهنگام برای کنترل این بیماری 
و انتخاب نوع درمان مناســب برای مبتالیان به منظور افزایش 
طول عمر آنان صورت گرفته است . این مسوول، نبود آزمایشگاه 
تشخیص ایدز در شمال کشــور را حلقه مفقوده برای پیشگیری و 
مقابله با این بیماری در این ســالها عنوان کرد و ادامه داد : سال 
گذشته با راه اندازی این مرکز مساله مورد نظر رفع و پوشش استان 
های شمالی کشــور برای تشــخیص بیماری ایدز فراهم شده 
است .وی ادامه داد : در مدت حدود یکسال فعالیت آزمایشگاه 
تشــخیص ایدز در شــمال کشــور 2۵ مورد جدید مبتالیان به این 
بیماری شناسایی شــد . وی که آمار ایدز را بیشــتر از آمار کنونی می داند ، 
ادامه داد : موارد شناسایی شده جدید ابتال به این بیماری مربوط به افراد قابل 
دسترسی است و وجود افراد پنهان و غیر قابل دسترسی شناسایی دیگر موارد را 

با مشکل مواجه می کند.
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رصدخانه

فصل نوین همکاری ها
توافقات مهم در سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز به همراه یک 
هیأت سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد که به گفته تحلیلگران، سفر وی و 
هیأت همراه در راستای ادامه برنامه های برجام و گسترش همکاری های 
اقتصادی و سیاســی و علمی اتحادیــه اروپایی با تهران به شــمار می رود. 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این سفر با محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران، دیدار و گفت وگو کرد و سپس هر دو در نشست خبری مشترکی 
حاضر شدند. این سفر 24 ساعته، درست چند روز پس از آن صورت گرفت 
که متیو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا به بلندپایه ترین رهبر اروپایی دیدار کننده 
از تهران از زمان توافق هســته ای تبدیل شد. موگرینی در بیانیه ای گفت: 
»این دیدار یک گام مهم به سمت تقویت روابط اتحادیه اروپا و ایران از طریق 
تعامل و همکاری است«. وی همچنین در حساب توئیتر خود نوشت: »برای 
بار دوم بعد از توافق هسته ای به ایران می روم؛ این بار به ریاست یک هیأت 

متشکل هفت کمیسیونر برای آغاز همکاری های ایران و اروپا«. 
در بیانیــه اتحادیه اروپا گفته شــده که تجارت، کمک های بشردوســتانه، 
همکاری هسته ای غیر نظامی و حقوق بشر در دســتور کار این دیدار قرار 
گاه، اتحادیه اروپا در صدد  خواهد داشــت. از ســوی دیگر، به گفته منابع آ
جلب کمک تهران برای کاهش بحران مهاجرت به اروپاســت؛ زیرا ایران 
میزبان میلیون ها پناهنده افغان بوده اســت. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا 
گفت که مهاجرت، موضوع بســیار مهم برای بحث اســت. این مقام ارشد 
اروپایی افزود: »این ســفر برای اطمینان بخشــی دوباره به همه و ممکن 
بودن همکاری با ایران طراحی شده است«. وی در ادامه افزود: »موگرینی 
که شخصا به مذاکره در مورد توافق هســته ای کمک کرده، همچنین در 
صدد پیشــبرد تالش های دیپلماتیک در مورد ســوریه و یمن دو مناقشــه 
منطقه ای است«.  با نگاهی به همراهان موگرینی در سفر امروز نیز می توان 
به تفاوت های موجود میان این سفر و سفر قبلی وی به ایران پی برد. حضور 
هفت کمیسینور از کمیسیونر انرژی و آب و هوا تا کمیسیونر محیط  زیست، 
نشان دهنده گســترده بودن این مذاکرات اســت. موضوعات مورد بحث 
بین دو طرف، زمینه های متنوعی از جمله انرژی، تجارت، همکاری های 

بانکی و مالی، محیط زیست، مبارزه با تروریسم و افراطی گری و بحران های 
منطقه ای را شامل خواهد شد. در همین زمینه، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا 
روز چهارشنبه گفت، این تعداد کمیسیونر »پیام منسجم ویکپارچه« مشارکت 
دوباره )با ایران( را به همراه دارد. حال باید به این پرســش پاسخ داد که سفر 

موگرینی به تهران تا چه اندازه مهم است؟ 
ســفر موگرینی به ایران، دومین ســفر وی در کمتر از یک ســال گذشته و 
چهارمین سفر مســئول سیاســت خارجی اروپا به ایران است. بدون شک 
شــرایط ســفر دوم کاماًل متفاوت از سفر اول است. این ســفر در شرایطی 
صورت می گیرد که تحریم های ظالمانه علیه ایران فروپاشــیده و شــرایط 
برای بحث و حل مسائل گسترده فراهم است. با توافق وین پرونده هسته ای 
ایران امنیت زدایی شده و دیگر به قول اروپایی ها و امریکایی ها تهدید امنیتی 
برای جهان به حساب نمی آید.     همان تهدید اکنون به فرصتی بدل شده و 

مسائل برجام و چند و چون اجرای آن در دیدارهای دوجانبه به حاشیه رفته 
و بیشــتر در خصوص نگرانی های منطقه ای و همکاری های همه جانبه 

سخن گفته می شود. 
نگاهی گذرا به دستاوردهای سفر هیأت ایتالیایی به ایران، زمان سفر و نوع 
قراردادهای منعقد شده میان طرفین و همچنین سفر قریب الوقوع مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خوبی نشان می دهد که دولت های اروپایی 
درصدد ارسال پیام واضحی به شبکه بانکی این کشور ها هستند. پیامی با 
این مضمون مشخص که در فضای پسا برجام، روابط اقتصادی میان ایران 
و این کشور ها وارد مرحله ای تازه شده است که در آن نشانی از ریسک باالی 
سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت. شیوه قرارداد های منعقد شده میان 
ایران و ایتالیا و پیش تر از آن میان ایران فرانسه به خوبی نشان داد که دولت 
اروپایی نسبت به ایجاد گشــایش در روابط اقتصادی با ایران مصمم بوده و 

البته درصدد جبران منافع از دســت رفته خود در دوران تحریم ها هستند. 
در این بین همراهی شبکه بانکی کشور های اروپایی با فعالین اقتصادی و 
دولت های اروپایی اقدامی ناگزیر به منظور تأمین منافع آن ها خواهد بود. 

گفتنی است ظهر امروز و پس از دیدار موگرینی با محمد جواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران، دو طرف در بیانیه ای مشترک، موضوعات مورد بحث و مورد 
توافق را بیان کردنــد. در این بیانیه، ظریف و موگرینی ضمن اســتقبال از 
اجرای برجام به عنوان کمک کننده به باز شــدن فصل جدید در روابط، بر 
تعهد کامل به اجرای برجام تأکید کردند. طرفین همچنین اجرای برجام، 
توسعه همکاری ها برای کمک به توسعه اقتصادی و رفاه و آسایش مردم، 
افزایش صلح و ثبات و امنیت منطقه ای و حل و فصل صلح آمیز اختالفات 
را بعنوان اهداف مشــترک برشــمردند. مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا و وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران برای تسهیل همکاری ها 
و آماده سازی گشــایش نمایندگی اتحادیه اروپا در آینده بر اساس قوانین و 
مقررات ایران توافق کردند و مقرر شــد در همین رابطه تیم رابط اتحادیه به 
تهران اعزام شود. دو طرف در بحث مشورت های سیاسی، بر گفت و گوی 
سیاسی در سطح وزیر به طور ساالنه و همچنین گفت و گوهای سطح باالی 

منظم تأکید کردند. 
در زمینــه همکاری های اقتصــادی، ضمن ورود بــه گفت و گو در مباحث 
اقتصادی و مالی، همکاری مالی، بانکی، طرفین بر همکاری و مشارکت در 
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کردند. همچنین جست و جوی 
راه های ارائه امکانات مالی، بانک سرمایه گذاری اروپا، گفت و گو و همکاری 
در زمینه جهانگردی، صنعت، ساخت و ساز، نساجی و...، کمک و حمایت 
از شرکت های کوچک و متوسط، تبادل هیأت های کاری، همکاری توسعه 
جهت تقویت بخش خصوصی، تقویت حضور در بازارهای دو طرف از دیگر 
زمینه های مورد گفتگو بوده اســت. در خصوص همکاریهای تجاری نیز 
ضمن گفت و گو در زمینه تجارت و سرمایه گذاری، بر تبادل هیأت ها، رسیدن 
به یک چارچوب حقوقی قراردادی بعنوان هدف گفت و گو ها، کمک اتحادیه 

اروپا به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تأکید گردید.

گسترشاعتراضاتبهتوافقمصرباعربستان
توافق اخیر ریاض و قاهره بر سر انتقال مالکیت دو جزیره مصری به عربستان سعودی، با اعتراضات گسترده ای در مصر مواجه شده است. این اعتراضات که در ابتدا، به موضع گیری برخی شخصیت های مدنی و روزنامه نگاران مصری 
محدود بود، اکنون به میان توده های مردم گسترش پیدا کرده و خیابان های مصر را عرصه تظاهرات علیه این اقدام کرده است. بر اساس گزارش »آسوشیتدپرس«، نیروهای امنیتی مصر، طی روز گذشته مشغول مقابله با تظاهرکنندگانی 
بوده اند که به تصمیم عبدالفتاح السیســی، رئیس جمهور این کشور در واگذاری دو جزیره مصری به عربستان سعودی، معترض هســتند. این تظاهرات که با شعارهایی مبنی بر درخواست کناره گیری السیسی همراه بود، نخستین موج 
گســترده اعتراضی از زمان روی کار آمدن وی در ســال 2۰14 به شمار می رود. پلیس ضد شورش، روز گذشــته ابتدا در منطقه »جیزه« به مقابله با معترضانی پرداخت که پس از اقامه نماز جمعه، شروع به حرکت به سمت میدان »تحریر« 
)محل آغاز اعتراضات منجر به برکناری مبارک در ســال 2۰11( کرده بودند. بســیاری از این افراد، پالکاردهایی را به همراه داشتند که روی آن نوشته شده بود »سرزمین ما، افتخار ماست« و واگذاری جزایر را محکوم کرده بودند. دیگران 
هم شعارهایی همچون »مردم خواستار براندازی نظام هستند« و »مرگ بر حکومت نظامی« را سر دادند. به گفته مقامات امنیتی مصر، در جریان اعتراضات روز گذشته، بیش از 8۰ نفر در قاهره، جیزه و بندر اسکندریه بازداشت شده اند. 

بر اساس قانونی که در سال 2۰1۳ تصویب شده، هرگونه تجمع بدون مجوز در مصر، غیرقانونی است و نیروهای امنیتی همواره با این گونه موارد برخورد کرده اند.

انتقال 4۵ مظنون تخلف مخابراتی به چین

چادرهای مهاجران در مرز 
یونان - مقدونیه

برگزاری انتخابات نماینده های مجلس در سوریه

 فعالین اجتماعی آلمان با تجمع خود خواستار 
شفاف سازی مقامات در اسناد پاناما شدند

 کلینتون هنوز از سندرز 
پیش است

در رقابت های مقدماتی و درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، هیالری کلینتــون هنوز هم از رقیب درون حزبی اش، 
برنی ســندرز، پیش است؛ اما اکثریت آمریکایی ها بر این باورند 
که نمایندگی های حزبی باید بر اساس آرا عمل کنند، نه به شکل 
دلبخواه. میزان محبوبیت وزیر خارجه پیشین، هنوز هم به مانند 
مــاه پیش میالدی ۵۰ درصد اســت، ولی ســاندرز یک درصد 
نســبت به ماه پیش کاهش پیدا کرده و به 44 درصد تنزل یافته 
اســت. کلینتون در مجموع 1۷۵8 نمایندگی در مقابل 1۰69 

نمایندگی ساندرز را دارد.

از مذاکرات صلح سوریه  چه خبر؟
رئیس هیأت مذاکره کننده دولت سوریه در ژنو، دیدار خود با نماینده 
ویژه سازمان ملل را مفید و ســازنده خواند. بشار الجعفری اظهار 
داشت: »هیأت اعزامی ما امروز پس از رسیدن به ژنو مستقیم وارد 
مذاکره با استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور 
سوریه شد. ما در این جلسه، پیشنهادهای دی میستورا در خصوص 
اصول اساسی راه حلی سیاسی در ســوریه را بررسی کردیم«. وی 
افزوده: »امروز ما اصالحاتی را که دولت سوریه به پیشنهادهای 
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه وارد کرده بود، ارائه کردیم 
و از وی و هیأت همراهش خواستیم، اصالحات پیشنهادی دولت 

سوریه را بررسی و آن را به طرف های دیگر نیز ارائه کنند«.

 طرح جدید نمایندگان 
کنگره آمریکا درباره »برجام«

نمایندگان کنگره آمریکا، به دنبال تشکیل کمیسیونی متشکل 
از قانونگذاران آمریکا و اعضای دولت اوباما هســتند که وظیفه 
این کمیسیون، نظارت بر اجرای برجام خواهد بود. این طرح که 
جرالد کانلی، نماینده حزب دموکرات و ریچارد هانا، نماینده حزب 
جمهوری خواه تهیه آن را به عهده داشته اند، دهم سپتامبر سال 
2۰1۵ در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده 
بود. تهیه کنندگان این طرح می گویند بعد از بررسی های الزم به 
این نتیجه رسیده اند که کنگره باید مناقشــات پیرامون برجام را 
کنار گذاشته و اکنون در راستای نظارت بر اجرای آن فعالیت کند.

تبدیل نشست »همکاری اسالمی« 
به »اختالف اسالمی«!

نشست سران سازمان همکاری اسالمیـ  که پنجشنبه آغاز به کار 
کردـ  بد ترین نشست از زمان تأسیس این سازمان بود که پس از به 
آتش کشیدن مسجد االقصی در اوت 1969 تأسیس شد. همچنین 
بعید نیست، این نشست در این شکل کنونی، آخرین نشست این 
سازمان باشد، زیرا نتوانست فتنه مذهبی را در جهان اسالم به ویژه 
در خاورمیانه مهار کند. نشســت اخیر سران، بیماری های جهان 
اسالم و اختالفات آن را در بد ترین شکل منعکس کرد؛ تا جایی که 
دیگر مضمونی از نام آن نمانده و بهتر اســت، آن را نشست سران 

»اختالف« و نه »همکاری اسالمی« نامید.

بین الملل


