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وزیر خارجه ترکیه در تماس تلفنی با ظریف:

جلســه علنی مجلس بر ســر اعالم مواضع درباره اظهارات رئیس جمهوری ترکیه به جنجال کشیده شد

خانه ملت

صلح ،امنیت و توسعه محور همکاریهای راهبردی ایران و افغانستان

کارشناس هستهای امریکا در گفتوگو با ایرنا:

بایدن با فرمان اجرایی
میتواند تحریمهای ایران را لغو کند

عراقچی :سند راهبردی همکاریهای تهران  -کابل بزودی نهایی میشود

دیپلماسی

اســتاد دانشــگاه امآیتی و کارشــناس برجســته هســتهای امریکا گفــت « :با
توجــه به مواضع رئیــس جمهوری منتخــب امریکا ،وی در مرحله نخســت
به دنبال بازگشــت فوری به برجام و اجرای آن اســت و سپس وارد گفتوگو
با تهران خواهد شــد ».جیم والش در گفتوگــوی اختصاصی با ایرنا درباره
چشــمانداز برنامــه دولــت بایــدن در قبال توافق هســتهای ایران افــزود :اگر
 ۲مــاه پیش از من میپرســیدید ،میگفتم شــاید بحثی در میــان تیم بایدن
باشــد که آیا باید فوری به توافق کنونی برجام بازگشــت یا اینکه نخست وارد
گفتوگــو شــد .وی ادامــه داد :اما اکنون من باور دارم که بر اســاس ســخنان
رئیــس جمهــوری و اظهــارات اطرافیــان وی ،بــه نظــر میرســد کــه رئیــس
جمهوری منتخب به دنبال بحث دوم نخواهد رفت که راهی اشــتباه اســت.
اســتاد و کارشــناس مؤسســه برنامــه مطالعات امنیــت فناوری در دانشــگاه
امآیتی ماساچوست اضافه کرد :بایدن به سوی گزینه نخست خواهد رفت
که بازگشــت به برجام و اجــرای آن خواهد بود؛ به
نظر من ســخنان وی نشــان میدهد که ایــن کار را
خواهــد کــرد .والــش با بیــان اینکه کاهــش تحریم
و اقدامهــای دیگــری کــه بایــدن میتوانــد انجــام
دهــد ،اثرهــای مثبتــی خواهد داشــت ،گفــت :فکر
میکنــم بایدن میتواند تحریمهــای نفتی ،بانکی
و همینطــور تحریمهایی را که بر مســائل انســانی
و امــور سیاســی تأثیر داشــته اســت بــردارد و حتی
فراتــر از آن هم بــرود .اینها تحریمهایی اســت که
اگــر برداشــته شــوند ،تأثیر فــوری خواهند داشــت
و مثــاً درمــورد نفــت ،مشــتریان ایران به ســرعت
باز خواهند گشــت .وی افزود :تقریباً همه اقدامهایی که ترامپ انجام داده،
بــا روش فرمــان اجرایــی بوده اســت .به این معنــی که وی یک تکــه کاغذ را
بــرای وضــع آن تحریمهــا ،امضــا میکرده اســت .بایــدن هماکنــون همان
اختیــارات اجرایــی را دارا اســت و میتوانــد از آن برای بازگشــت به برجام و
برداشــتن تحریمها اســتفاده کند .نویســنده کتــاب «برنامه هســتهای ایران:
دالیل ،پیامدها و گزینهها» یادآور شــد :حتی اگر به فرض هم بگوییم کنگره
تحریمهایــی وضــع کنــد ،این اســتثنا در آن وجــود خواهد داشــت که رئیس
جمهــوری بنــا بــه تشــخیص اش ،آنهــا را تعلیــق کند .ایرنــا در ادامــه  ،نظر
ایــن کارشــناس امریکایی را درباره مواضع اخیر وزیــر خارجه آلمان که گفته
اســت به توافقی ورای برجام نیاز اســت ،جویا شــد .والش این موضعگیری
را چنــدان قابــل اهمیــت ندانســت و گفــت :در میــان اروپاییهــا صداهــای
مختلفــی شــنیده و حتی در داخــل این کشــورها ،نظرهــای مختلفی مطرح
میشــود .بهطــور کلی فکــر نمیکنم خیلی جــدی باید به ایــن موضعگیری
توجه کرد .وی افزود :در تصویر کلی ،وضعیت اینگونه اســت که اروپاییها،
چیــن ،روســیه و ایــران در برجــام ماندند و تــاش کردند کــه آن را زنده نگه
دارند ،بایدن هم پیام روشــنی فرســتاده که میخواهد به برجام وارد شــود.
اســتاد مؤسســه برنامه مطالعات امنیت فناوری در دانشگاه ام آی تی ادامه
داد :در الیــهای دیگــر ،اگــر بحــث توافق مجــددی مطرح باشــد ،چون همه
طرفهــا در توافــق برجــام ایرادهایــی میبیننــد ،ایــران و امریــکا میتوانند
بر اســاس امتیازات بیشــتر متقابــل ،وارد مذاکره شــوند اما این کاری بســیار
پیچیده از لحاظ سیاســی خواهد بود .والش اضافــه کرد :فعالً اولویت حفظ
برجام و کاهش فوری تحریمهاســت .این ایده بدی اســت اگر دولت بایدن
بخواهــد که اول مذاکره کند و بعد وارد برجام شــود،زیرا که هرگونه تغییری
در برجــام ،قانونــی را در امریــکا فعال خواهــد کرد که پای کنگــره را به میان
می کشد و این مسأله را بسیار پیچیده خواهد کرد.

تهران که بر مشروعیتبخشی طالبان
ســینه چاک میکنند و نمــک بر زخم
مردم زجردیده افغانستان میپاشند،
چــرا پاســخ ایــن گســتاخ عثمانــی را
نمیدهنــد؟ پــس از ایــن اظهــارات،
امیرحســین قاضــیزاده هاشــمی کــه
در غیــاب قالیبــاف ریاســت جلســه را
برعهده داشــت ،گفت :در زمان دفاع
از منافع ملی نباید ســخنان ما ســبب
اختــاف افکنی داخلی شــود .برادران
و خواهــران آذربایجانــی نخســتین
گروهــی بودنــد که در این بــاره موضع
گرفتنــد و در رســانهها نیــز بازتــاب
داشت.
نایــب رئیــس مجلــس بــا تأکید بر
اینکــه نماینــدگان بایــد در نطقهــای
خــود انصــاف را رعایــت کننــد ،گفت:
نطقهایــی کــه در مجلــس ایــراد
میشــود ،نظــر شــخصی نماینــدگان
بوده و موضع مجلس و نظام نیســت
و از نماینــدگان میخواهم برای دفاع
از حقــی ،حقوق دیگران و شــرع را زیر
پــا نگذاشــته و امیدواریم شــاهد تکرار
چنین اظهارنظرهایی نباشیم.

بــا پایــان یافتــن صحبتهــای
قاضیزادههاشمی ،نمایندگان آذری
زبــان مقابــل هیــأت رئیســه تجمــع
کردنــد و خواســتند تــا پاســخ نماینده
شــازند را بدهند که قاضــیزاده هم از
آنهــا خواســت تا پایــان نطقهــا صبر
کننــد .در این لحظه یکی از نمایندگان
آذری تهدید کرد اگر اجازه پاسخ داده
نشود ،صحن را ترک میکنند.
ëëدرخواست تجدیدنظر برای حضور
بیغش در کمیسیون امنیت ملی
ایــن تنهــا واکنــش بــه احمــدی
بیغــش نبــود .از این ســاعت بــه بعد
نمایندگان نــه تنها مجبور بودند علیه
اردوغان موضعگیری کنند ،بلکه باید
پاسخ نماینده شازند را هم میدادند.
محمدحســین فرهنگــی ،ســخنگوی
هیأت رئیســه مجلس هــم در واکنش
بــه احمــدی بیغــش گفــت :اولیــن
کســانی کــه علیــه ایــن اتفــاق موضع
گرفتنــد ،نماینــدگان آذربایجـــــــــانی
مجلس بودند .ایران و ترکیه همســایه
مســلمان مقتــدر منطقــه هســتند و با
درک همــه اشــتباهات همــگان را بــه

وحدت دعوت میکنم.
میرتاجالدینــی نماینــده تبریز هم
گفــت :مــا همدلــی و وحــدت خــود را
حفــظ میکنیم و بایــد بدانیم هر نوع
حمله به دوســتان یا مجلس شــورای
اســامی به نفع مردم و کشــور نیست.
شــما که پشــت تریبون قــرار میگیرید
و به همــه مجلس و همــه نمایندگان
آذربایجان حمله میکنید ،چه سودی
میکنیــد و به دنبال چه هســتید؟ این
تندیهــا هیــچ وقــت جــواب نــداده
اســت و خــروج از جــاده انصــاف و
عدالت اســت .درســت نیســت کســی
به جــای اینکه حرف خــودش و حوزه
انتخابیــهاش را بگوید بــدون توجه به
مصالح و منافع کشور مطلبی بگوید.
روحاهلل متفکــر آزاد ،نماینده دیگر
تبریــز و عضــو هیــأت رئیســه مجلس
هــم در تذکری شــفاهی در مورد نحوه
واکنــش آذربایجانیهــا بــه مواضــع
اخیــر رئیس جمهــوری ترکیــه ،گفت:
سیاســت خارجــی جمهوری اســامی
بــر مبنای عزت ،حکمــت و مصلحت
طراحــی میشــود و مــا بایــد در

گروه سیاســی /ســند راهبردی ایران و
افغانستان در یکقدمی نهایی شدن
قــرار گرفتــه اســت .ایــن ســند برنامه
همکاریهــای مشــترک و بلندمــدت
تهران و کابــل در موضوعات پنجگانه
از جملــه همــکاری در حوزههــای
سیاســی ،امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی
و محیطزیســتی و همچنیــن ســامان
دادن بــه مســائل مربــوط بــه اتبــاع
دو کشــور اســت کــه نخســتین دور از
مذاکــرات مربــوط بــه آن از خــرداد
 1396آغاز شــد و حاال با گذشت بیش
از ســه ســال نهایی شــدن آن بــا پایان
یافتــن مذاکــرات کمیته تعیین شــده
برای تدوین همکاریهای امنیتی گره
خورده است.
ایــران و افغانســتان بــه عنــوان دو
همسایه با یکی از بیشترین اشتراکات
فرهنگی و تاریخی برای دســت یافتن
بــه یــک رابطــه همافزایانــه مبتنــی
بــر حــل مســائل و حرکــت به ســمت
توســعه همــواره بــا دســتاندازهایی
مواجــه بودهاند .فقــدان صلح و ثبات
در همسایه شرقی ایران طی دهههای
گذشــته یکی از این موانــع بوده که در
ســالهای اخیــر بــه هــر ترتیــب روند
مثبــت و رو بــه بهبــودی را طــی کرده
است.
دو کشــور در حوزههــای مختلف از
جمله مســائل محیط زیستی ،سامان
دادن بــه وضعیــت زندگــی اتبــاع
مهاجر افغانســتان در ایــران و مبارزه
با مواد مخدر مســائل مشترکی دارند
و در عین حال در تکاپو برای پیشــبرد
برنامههــای رو بــه جلویــی همچــون
ایجاد یــک کریدور ترانزیتی شــمال -
جنــوب هســتند که کشــورهای دیگری
همچون هند و ترکمنستان را نیز دربر
میگیــرد و بــا ایجــاد زیرســاختهای
حمــل و نقــل همچــون خطآهــن
هرات  -خواف امکان توسعه در دیگر
حوزههــای صنعــت و معدنشــان را
فراهم میسازد.
براســاس همیــن دیدگاههــای
مشــترک ســند راهبــردی ایــران و
افغانســتان یکــی از اصلیتریــن
موضوعــات مــورد گفتوگــو در
دیدارهــای عبــاس عراقچــی معــاون

سیاسی وزیر خارجه کشورمان در سفر
اخیرش به کابل بود.
او که در ســالهای اخیر مسئولیت
پیگیــری مذاکــرات دیپلماتیــک
بــرای پیریزی این ســند راهبــردی را
برعهده داشته ،روز گذشته در تشریح
محتــوای رایزنیهــای اخیــر خــود در
گفتوگــو با خبرگــزاری ایرانپرس در
کابــل ،اعالم کــرد که  4بخش از ســند
راهبــردی ایــران و افغانســتان نهایی
شــده و بخــش امنیتــی ایــن ســند نیز
بــزودی نهایــی میشــود .عراقچی در
عیــن حال ابراز امیــدواری کرد که این
دور از مذاکــرات دور پایانــی مذاکرات
پیرامــون ســند جامع همکاری باشــد
زیرا پیشــرفتهای خوبــی درباره این
سند حاصل شده است.
او با بیان اینکه پس از نهایی شدن
ســند توســط رئیســان جمهــوری دو
کشــور امضا خواهد شــد و چشــمانداز
درازمدت روابط دو کشــور را مشخص
میکنــد ،افــزود :ایــن ســند اصولــی را
کــه بر روابط بین دو کشــور باید حاکم
باشــد ،تعییــن میکنــد و چــراغ راه
روابط کابل و تهران در طول سالهای
آینده خواهد بود.
به گــزارش ایســنا ،عراقچی درباره
اهمیــت رایزنیهــای فشــردهاش در
کابل با مقامات عالیرتبه افغانستان
بــه منافــع و نگرانــی مشــترک ایــران
و ایــن کشــور همســایه شــرقی اشــاره
کــرد و گفــت« :افغانســتان درگیــر
مشــکالت متعــدد بــوده اســت و
همــواره مــردم و دولت ایــران در کنار
مــردم و دولــت افغانســتان هســتند.
ایــن همراهــی نشــان میدهــد صلح
و ثبــات در افغانســتان ،صلح و ثبات
در ایــران بــوده و رفــاه و پیشــرفت
مردم افغانســتان ارتباط مســتقیم با
پیشــرفت مردم ایــران دارد و این یک
واقعیت راهبردی است».
ëëراه آهــن خــواف  -هــرات موجــب
شکوفایی اقتصادی دو کشور
عراقچــی در ادامــه توضیحــات
خــود دربــاره راهآهن خــواف  -هرات
که پنجشــنبه هفته گذشــته بــا حضور
حســن روحانی و اشــرف غنی رؤسای
جمهوری ایــران و افغانســتان افتتاح

شــد ،ایــن راهآهــن را بــه عنــوان یکی
از زیرســاختهای الزم بــرای توســعه
همکاریهای اقتصادی دو کشــور و از
جمله زمینهســازهای رشــد و توســعه
همکاری راهبردی دو کشــور دانســت
و گفــت :راهآهن خواف  -هرات اولین
خــط آهنــی اســت کــه دو کشــور را به
هــم وصل کرده و بــدون تردید باعث
شــکوفایی اقتصــادی دو طــرف مــرز
خواهــد شــد و روند تســهیل و تســریع
انتقــال کاالی بازرگانی و مســافر را در
پی خواهد داشت.
او بــا بیان اینکــه با اســتفاده از این
خطآهن قیمت کاالها کاهش خواهد
یافــت و برعکــس صادرات دو کشــور
گســترش مییابد ،افــزود :حتمــاً این
خــط بــرکات زیــادی بــرای دو ملــت
خواهــد داشــت کــه مــا بایــد تــاش و
ســرمایهگذاری بیشــتری برای توسعه
زیرســاختها داشــته باشــیم و کمک
کنیم به ارتباطات مطلوبی که بین دو
کشــور وجود دارد برســیم و همچنین
آن را بیشتر گسترش دهیم.
عراقچــی در ادامــه بــا تأکیــد بــه
عالقــه ایــران بــرای همــکاری بیشــتر
و توســعه ایــن خطآهــن بــه مقاصــد
دیگــری در مرزهــای شــمال و جنوب
افغانســتان که نیازمند سرمایهگذاری
بیشــتر اســت ،گفــت :ایــران بــرای
تأمین ســرمایه به دلیــل تحریمها در
ســالهای اخیــر بــا مشــکالتی مواجه
شــده اســت و راهآهن خواف  -هرات
را علیرغــم تحریمهــا ســاخت و این
نشــان میدهــد کــه ایــن تحریمهــا

بهطــور واقــع تحریمهایــی شکســت
خورده اســت .معاون سیاســی وزارت
امــور خارجــه ابــراز امیــدواری کرد که
دو کشور در آینده بتوانند قابلیتهای
خــود را بهکار گرفتــه و این خطآهن را
امتــداد دهند تا به مســیرهای دیگری
در داخل افغانســتان برسد و به سوی
آسیای میانه هم برود.
ëëدر مذاکــرات صلــح افغانســتان بــه
حسن نیت امریکا مشکوکیم
مذاکرات صلح افغانســتان بخش
دیگــری از موضوعاتــی بــود کــه در
رایزنیهای عراقچــی و مقامات کابل
مورد بررســی قرار گرفــت .به گزارش
ایرنــا ،معــاون سیاســی وزارت امــور
خارجــه کشــورمان دربــاره مذاکراتــی
کــه در دوحــه قطــر بــا حضــور امریکا
و نمایندگانــی از دولــت افغانســتان
و گــروه طالبــان پیگیــری میشــود و
تاکنــون به نتیجه مشــخصی نرســیده
اســت ،یــادآور شــد :اقداماتــی کــه
امریکاییهــا تاکنــون در جهــان انجام
دادهانــد ،مملــو از اشــتباهات متعدد
بــوده و ســوءنیتهای زیــادی در آن
وجود داشــته و سیاســتهای خاصی
پشت پرده آنها بوده است.
او در عیــن حال با بیــان اینکه باید
از کمک هر کشــوری که بتواند در روند
صلح افغانســتان کمک کند استقبال
کــرد ،تأکیــد کــرد :امــا در حســن نیت
امریکا تردید وجود دارد و الزم اســت
که دوســتان ما در افغانســتان نســبت
به این سیاستهای پشتپرده امریکا
دقت داشــته باشــند و مراقبت الزم را
به عمــل بیاورنــد .مــا بهعنــوان ایران
فقــط میتوانیم توصیه کنیــم که این
روند در مسیر درستی حرکت کند و به
جزئیات آن دخالت نکنیم.
عراقچــی بــا بیــان اینکــه طالبــان
یــک واقعیــت در صحنــه سیاســت
افغانســتان اســت ،افــزود :بایــد
راهحلــی پیــدا شــود کــه طرفهــای
افغان به همراه گــروه طالبان بتوانند
بــا همدیگــر صحبــت کننــد و بــه یک
تصمیمی برســند که نتیجه دســتاورد
همــه طرفها باشــد و همــه طرفها
احســاس برد-بــرد کننــد و نتیجه آن
هم صلح باشد.

خودکشی کارگر نیشکر هفتتپه صحت ندارد

خبــر دیگر اینکه ،دادســتان شــوش درخصوص انتشــار مطلبی در فضای
مجــازی مبنــی بــر خودکشــی یکــی از کارگــران شــرکت نیشــکر هفتتپــه به
نــام «رضــا آلکثیــر» در پــی اخــراج از کار ،گفــت :خودکشــی کارگــر نیشــکر
هفتتپه صحت ندارد .فردی که اقدام به خودکشــی کرده ،هیچگونه رابطه
اســتخدامی با شــرکت نیشــکر هفتتپه نداشــته اســت .مصطفی نظری در
گفتوگو با ایســنا ،افزود :این فرد کارگر شرکت نیشکر هفتتپه نبوده و هیچ
گونه قراردادی با شــرکت نداشــته اســت و به دلیل اختالفات خانوادگی ،در
منزل اقدام به خودکشی کرده است.

توضیح نماینده تهران درباره طالبان

دســت آخر اینکــه ،توئیت چند روز پیش احمد نــادری درباره طالبان که
ایــن گــروه را یک جنبش اصیــل اجتماعی خوانده بود ،روز گذشــته با طعنه
تنــد احمــدی بیغش نماینده شــازند روبهرو شــد .بــه گزارش ایســنا ،احمد
نــادری امــا در تذکــری توضیــح داد و گفــت« :ایــن یــک بحــث اجتماعی از
منظر یک اســتاد علوم اجتماعی در مورد جنبشهای اجتماعی بود .من به
موضعگیریهایــی که در بیرون شــد ،کاری ندارم البتــه طالبان در دهه  ۷۰و
 ۸۰جنایاتی در حق مردم افغانســتان داشــته که کسی آن را انکار نمیکند و
همه باید آن را محکوم کنیم ولی بحث من هم از منظر امنیت ملی و هم از
منظر یک مدرس علوم اجتماعی بود».

نگاه جناحی به یک توافق ملی

محمدجواد حقشناس
ی شهر تهران
فعال سیاسی اصالحطلب و عضو شورا 

طی روزهایی که گذشــت تصویب یک قانون در مجلس شــورای اسالمی از جمله
موضوعاتــی بــود که با نقدهای کارشناســی متعددی مواجه شــد .موضوع اصلی
ایــن قانــون برخالف نام آن که «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» اســت حول
موضــوع برجــام و فراهــم نمــودن شــرایط خــروج از آن در صــورت عــدم تحقق
خواســت قانونگــذاران ظرف ضرب االجل دو ماهه پیشبینی شــده قــرار دارد .از
ایــن حیــث بــاور دارم که یــادآوری چند نکته چه بــرای نماینــدگان مجلس و چه
برای خوانندگان این نوشــته ضروری است و مبتنی بر آن میتوان نتایج متفاوتی
گرفت.
نخستین نکته این است که بدانیم بیتردید برجام یکی از مهمترین سندهای
سیاســی ،حقوقی و راهبردی است که در تاریخ معاصر ما میان ایران و کشورهای
بیگانه منعقد شــده است .شــاید بتوان آن را از حیث اهمیت تنها با توافق 1975
الجزایــر ،پذیرش قطعنامه  958و مذاکــرات دولت ملی دکتر مصدق برای ملی
شدن صنعت نفت مقایسه کرد .انعقاد این قرارداد از جهت حجم نفر -ساعت
مذاکرات انجام شــده ،وزن قدرتهای بینالمللی که به پای میزمذاکره آمدند و
تأثیرات و گشــایشهایی کــه بالفاصله پساز تصویب چــه در عرصه بینالمللی
و چه در عرصه داخلی برای جمهوری اســامی ایران داشــت ،موضوعی نیســت
کــه بتــوان براحتــی از آن گذشــت .فرامــوش نمیکنیــم که بعــد از برجام شــاهد
موج بزرگی از ســفر مقامات اقتصادی و سیاســی جهان به تهران بودیم و بخش
عمــدهای از ســرمایهگذاران و قدرتهــای بــزرگ اقتصــادی برای عقد قــرارداد و
ســرمایهگذاری بــه ایران آمدند .حــال آنکه میبینیم این روزهــا برخی براحتی با
آن برخورد ســلبی میکنند و اثرات مطلوب آن را بهدلیل سرنوشــتی که در دولت
ترامپ بر آن رفت ،انکار میکنند .عدهای که به باورم از دو دسته نمیتوانند خارج
باشند یا فاصله جدی با نگاه کارشناسی دارند یا دچار عناد و کینه توزی هستند.
این گفته به معنی انکار خألهای حقوقی که در برجام وجود داشــت و شــرایط
را بــرای رویدادهایــی همچون خــروج امریــکا از آن و تحریم دوباره ایــران فراهم
کرد ،نیست .همانطور که نمیتوان براحتی از کنار اقداماتی گذشت که در داخل
کشور انجام شد و نگذاشت در زمان خود ایران از پنجره گشوده شده توسط برجام
اســتفاده بیشــتری ببرد .منتقدیــن امروز نه تنهــا به نحو غیرمنصفانــهای از همه
محاســن و قوتهــای آن مذاکرات و نتیجهاش میگذرنــد بلکه به این نکته توجه
نمیکنند که آنچه امروز هدف حمالتشان قراردارد و برای از میان برداشتن اش
روزشــماری میکننــد تنهــا محصــول و برآمــده از دولــت روحانی نیســت .اگرچه
توانمندی دیپلماســی و جهتگیری دولت در آن تأثیر بســزایی داشت؛ اما اینکه
مســئولیت هــر یک از نتایــج چه توفیقــات و چه ناکامیهــا را به تنهایــی برعهده
دولت بگذاریم نهایت بیانصافی و سیاســت یک بام و دو هوا اســت .در موضوع
برجــام هــم دولت و هم مجلــس و هم نهادهــای حاکمیتی مانند شــورای عالی
امنیــت ملی که پشــتیبانی کارشناســی مذاکــرات را برعهده داشــت و از منتخبان
رهبر معظم انقالب تشکیل شده است ،دخیل بودند .برجام در مجلسی اصولگرا
تصویب شــد .مجلســی که ریاســت آن را یکی از چهرههای شــاخص اصولگرا بر
عهده داشت و او کسی بود که از قضا در دورهای بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت
ملی مسئولیت پرونده هستهای را برعهده داشت و فردی غیرمطلع نبود .یادمان
نمــیرود کــه وقتی برجام منعقد شــد چهرههایــی مثل آقایان والیتــی و قالیباف
و برخــی چهرههــای شــاخص اصولگرایــی همــه ازآن بهعنــوان دســتاورد نظــام
یاد کردند .حاال چه شــده اســت که همه این مســائل به دســت فراموشــی سپرده
میشــود .فرامــوش نکنیم که در ناکامی برجام اگر چــه تصمیم ترامپ به خروج
امریکا و تبعات آن تصمیم تأثیر اساسی را داشت اما نکات دیگری در میان بود.
بخشهــای ناراضــی از تصویب برجام در ایران بالفاصلــه پساز تصویب نهایت
تــاش خــود را کردند کــه در پایبندی بــه روح این توافق خلل ایجــاد کنند .تالش
برای مانع ایجاد کردن بر ســر سرمایهگذاری شرکتهای امریکایی در ایران و این
توقع که یکی از طرفهای هفتگانه توافق از مواهب آن بینصیب باشد در کاهش
توفیقــات برجــام و موانعــی که بر ســر راه آن ایجاد شــد بیتأثیر نبود .متأســفانه
مــا نتوانســتیم به این توافق نگاهی ملی داشــته باشــیم .حاال در شــرایطی داریم
از تصویــب قانونــی بهعنــوان مقدمه خروج از برجام ســخن میگوییــم که مردم
امریکا به رغم همه پیشبینیها رفتار کردهاند و پایان دولت ترامپ را رقم زدند.
پایــان دولتــی که نه تنها به برجام بلکــه به تعداد زیــادی از تعهدات بینالمللی
امریکا پشــت پــا زده بود .اما هیچ یک از جریانهای تنــدرو در جهان از این اتفاق
خوشــحال نیســتند و به همین دلیل هر یک به نحوی به این اتفاق واکنش نشــان
دادهانــد و بــرای جلوگیــری از وقوع تبعات مثبــت آن اقدامــی کردهاند؛ همچون
اقدام ســبعانه اسرائیل و ترور شــهید فخریزاده بهعنوان یکی از چهرههای مؤثر
در حوزههــای هســتهای و دفاعــی ایران .تــاش مذبوحانهای بــرای اینکه منطقه
خاورمیانــه همچنــان ناپایدار بماند و به ســمت ثبات و آرامــش حرکت نکند .در
چنین شــرایطی آنچه از نهادهای تأثیرگذار و تصمیم ساز توقع میرود این است
که رویکرد راهبردی مبتنی بر منافع ملی داشــته باشــند و با هوشــمندی و متانت
برای هدف یگانه تأمین منافع ملی ایران تالش کنند .تا کشور از وضع اسفناکی که
گرفتارش شده با آرامش و کمترین هزینه خارج شود .امیدواریم با تالش عقالی
قوم بتوانیم این مسائل را در ماههای آینده بخوبی پشت سر بگذاریم.

یادداشت

گــروه سیاســی /واکنشهــای گســترده
چنــد روز گذشــته بــه مواضــع رئیــس
جمهــوری ترکیــه در باکــو ،باالخــره
مقامات این کشــور را دست به کار کرد
تا با یک تماس تلفنی به محمدجواد
ظریــف اعــام کنند رئیــس جمهوری
ترکیه از حساســیتهای پیرامون شعر
قرائت شده خبر نداشته است.
شــعری که در جشن پیروزی جنگ
قرهبــاغ در باکــو در رابطه بــا رود ارس
از ســوی رجب طیب اردوغان خوانده
شــد ،یکــی از نمادهــای جداییطلبی
پانترکیســتها بــود کــه ســیلی از
انتقــادات را روانــه ترکیــه ســاخت.
اعتراضــات تا آنجا بــاال گرفت که وزیر
امــور خارجــه کشــورمان و همچنیــن
بسیاری از چهرههای سیاسی ایران به
آن واکنش نشان دادند و حتی این کار
به احضار سفیر این کشور در تهران به
وزارت امور خارجه هم منجر شــد .در
نهایت شنبه شب ،چاووش اوغلو وزیر
امــور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با
ظریف تأکیــد کرد که رئیس جمهوری
این کشور به حاکمیت ملی و تمامیت
ارضی و ســرزمینی ایران احترام کامل
قائل است و نسبت به حساسیتهای
پیرامون شــعر قرائتشــده نیز مطلع
نبــود و آن را صرفــاً در ارتبــاط الچیــن
و قرهباغ میدانســته و به همین دلیل
آن را در مراســم باکــو خوانــده اســت.
وزیر امور خارجه کشورمان هم در این
گفتوگوی تلفنی بــا تأکید بر اهمیت
روابط دوســتانه و حاکــی از احترام دو
کشــور و نیــز روابــط صمیمانــه میــان
رئیــس جمهــوری ترکیــه و مقامــات
عالیــه جمهوری اســامی ایــران ،ابراز
امیدواری کرد روابط دوجانبه در بستر
اعتماد متقابل بیش از پیش گسترش
یابد.
شــنیدهها و اطالعــات خبرنــگار
«ایــران» هــم حکایــت از آن دارد کــه
رجــب طیــب اردوغــان بعــد از مــوج

گســترده واکنشهای ایرانیها نسبت
به مواضع خود شوکه شده است.
ëëحاشیه های جلسه دیروز مجلس
امــا واکنشهــای جالبتــر بــه
شعرخوانی اردوغان ،در صحن علنی
دیروز مجلس رقــم خورد .نمایندگان
که پس از پایان تعطیلی یک هفتهای
خود به بهارستان برگشتند ،هر یک به
دنبال محکــوم کردن اقــدام اردوغان
برآمدنــد .امــا پــس از اینکــه محمــود
احمــدی بیغــش چهــره پرحاشــیه
مجلــس کــه بارهــا علیــه دولــت هــم
موضعگیــری اشــتباه کرده بود پشــت
تریبــون رفت ،اعتراضــات نمایندگان
بــه ســمت ایــن نماینــده چرخیــد .او
شــعر «آراز آراز» اردوغــان را نقد کرد
اما با همین فرمان به سمت انتقاد به
نمایندگان آذری رفت که چرا در برابر
ترکیه منفعل عمل کردند.
بــه گــزارش ایســنا ،احمــدی
بیغــش در نطــق میــان دســتور دیروز
خــود ،بــا انتقــاد شــدید از اظهــارات
اخیــر اردوغــان و طــرح ایــن ســؤال
کــه «کجاســت غیــرت شــیخ محمــد
خیابانــی و شــهامت شــهیدان و
ســتارخان و باقرخــان و باکریهــا؟»
گفــت :آقــای رئیس مجلــس و برخی
نمایندگانــی کــه صرفــاً شــب و روز بــا
یــک گروهــان جمعیــت ذوق زده بــه
فکــر انتخابــات  ۱۴۰۰و پاستورنشــینی
هستید ،میدانید که اردوغان در هفته
گذشته شعری از موسیقی آراز آراز سر
داد که برای عدهای فرصتطلب رمز
تجزیه ایران است؟ آیا شخصی وجود
ندارد که پاسخ گستاخیهای اردوغان
را بدهد؟ شما نمایندگان مردم ایران
در برابــر حفاظــت از مرزهــا مســئول
هســتید ،رگ غیرت این همه نماینده
مدعی آذری کجاســت؟ او که نماینده
شــازند و عضو کمیســیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی است ،اضافه کرد:
مدعیــان پرمدعــای لیســت انقالبــی

اظهارنظرهایمان دقت بیشتری کنیم
تا منافع ملی به خطر نیفتد.
ëëبیانیــه نماینــدگان در محکومیــت
شعرخوانی اردوغان
 225نماینــده در پایــان جلســه
علنی دیــروز در بیانیهای اقدام رئیس
جمهوری ترکیــه را محکوم کردند .در
ایــن پیــام که از ســوی محمــد دهنوی
عضو هیــأت رئیســه مجلــس خوانده
شــد ،آمــده اســت« :مــا نماینــدگان
مجلس شــورای اسالمی از استانهای
شــمال غرب و سایر اســتانها ،ضمن
محکومیــت ادبیــات تفرقــه پراکنانــه
فــوق و تأکیــد بــر تمامیــت ارضــی،
آبــی و آســمان پــاک کشــور بــزرگ
ایــران و آرمانهــای انقــاب اســامی
و رهنمودهــای ولــی امــر مســلمین
حضــرت آیــتاهلل امــام خامنــهای
(مدظلــه العالــی) و اصــول قانــون
اساســی از جمله اصل  ۱۱به حکم آیه
ُ
ُ
واح َد ًة َو أَنا َرُبّ ُک ْم
«إِ َّن هــ ِذ ِه أ َّمُت ُک ْم أ َّم ًة ِ
َ
َف ْ
ون» همه مســلمانان یک امت
اعُب ُد ِ
هســتند و دولــت جمهــوری اســامی
ایران موظف است سیاست کلی خود
را بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اســامی
قــرار دهــد و کوشــش پیگیــر بــه عمل
آورد تــا وحــدت سیاســی ،اقتصادی و
فرهنگی جهان اســام تحقق بخشد و
همــراه با مردم عزیزمــان ،نمایندگان
همــه اســتانهای کشــور ایــن نــوای
دلنشــین را یــادآور میشــویم .همه با
یک نام و نشــان ،بــه تفاوت هر رنگ و
زبان ،همه شاد و خوش و نغمه زنان،
بــه صالبــت ایــران کهــن ،ز صالبــت
ایران جوان؛ و بار دیگر ضمن تأکید بر
یکپارچگی ملت بافرهنگ و ریشــهدار
ایــران اســامی و همنــوا با دههــا هزار
شهید و جانباز مدافع این مرز و بوم از
خطه سرسبز و شــهیدپرور آذربایجان
فریــاد ســر میدهیــم :آذربایجــان ،از
حضرت آیــتاهلل خامنهای ،انقالب و
ایران جدا نمیشود».

خبــر اول اینکه ،ســخنگوی هیأت منصفه جرایم سیاســی و مطبوعاتی از
محکومیــت نعمــت احمدی ،وکیل دادگســتری خبــر داد .به گــزارش ایلنا،
احمــد مؤمنــی راد ،اظهــار کــرد :در جلســه یکشــنبه  ۲۷مهر پــس از تفهیم
اتهــام ،نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سیاســی با اتهام نشــر اکاذیب
دفاعیات خود را شرح داد و با اتمام دفاعیات متهم ،هیأت منصفه تشکیل
جلســه داد و ســپس بــه اتفــاق آرا ،آقای نعمــت احمدی نســب را مجرم و
همچنیــن با اکثریت آرا در عین حال مســتحق تخفیف دانســت .بر اســاس
ایــن گــزارش ،دیــروز رأی شــعبه  ۹دادگاه کیفری یک اســتان تهــران ابالغ و
نعمت احمدی به اتهام نشــر اکاذیب به شــش ماه حبس محکوم شــده که
البتــه این محکومیــت به پرداخت پنــج میلیون تومان جــزای نقدی بدل از
حبس تبدیل شده است.

دیگه چه خبر

اردوغان برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران احترام کامل قائل است

دادگاه جرایم سیاسی نعمت احمدی را مجرم شناخت

