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هسته ای

هرمیداس باوند:

باوجود تالشها مذاکرات به شکست نمی رسد

دولت

رحمانی فضلی:

نگاه سیاسی به مذاکرات جفا به نظام است
nبرخی می گویند آمریکا دغل کار اس�ت ،بله اینطور
است اما این موضوع باعث نمی شود که ما قدرتمندانه
وارد عرصه نشویم و حقوق خود را نگیریم
nاگر می خواهید جایگاه واقعی داشته باشید به مردم
امید دهید و افق های واقعی را به آنان نشان دهید و از
به راه انداختن جنجال بپرهیزید
وزیر کش��ور گفت :نگاه سیاسی به مسائلی همچون مذاکره و
انرژی هسته ای ،جفا به حق نظام است.
عبدالرضا رحمانی فضلی افزود :این نوع از مسائل ،مسائل ملی
این کشور هستند و در خصوص آن ها فقط مقام معظم رهبری
نظر می دهند و ما نیز مطیع ایشان هستیم .هیچ کسی حق
ندارد از مسائل ملی برای منافع سیاسی خود استفاده کند.
وی اظهار کرد :همه سیاس��یون اگر می خواهند اقتدار کسب
کنند باید پشت مقام معظم رهبری وارد کار شوند.
وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر ش��رایط کشور در برهه
ویژه ای قرار دارد ،بیان کرد :هم اکنون در شرایط حساس تری
نسبت به گذشته قرار داریم ،در دنیا بیداری اسالمی که منشا
خیر و برکت فراوانی است در حال جریان است که از این کشور
الگوگیری شده است.
وزیر کش��ور با اش��اره به اینکه یکی از موضوع��ات مهم ایران
در ح��وزه بین الملل بحث مذاکره اس��ت ،توضیح داد :برخی
می گویند آمریکا دغل کار است ،بله اینطور است اما این موضوع
باعث نمی شود که ما قدرتمندانه وارد عرصه نشویم و حقوق
خ��ود را نگیری��م .وی تاکی��د
کرد :باید قدرتمندانه در عرصه
حضور پیدا کنیم و از حق خود
در عرصه بین الملل دفاع کنیم.
وی تصری��ح ک��رد :سیاس��ت
خارجی امتداد سیاست داخلی
اس��ت اگر در سیاست داخلی
قدرتمند بودیم  ،می توانیم در
سیاست خارجی صحبت کنیم
و مردم اس��اس قدرت نظام ما
هس��تند و ما در داخل باید رضایتمندی ،انس��جام و وحدت را
داشتهباشیم.
به گزارش ایسنا ،وی گفت :رژیم صهیونیستی ،معاندان و منافقان
هر حربه ای را بکار می گیرند تا مذاکرات به نتیجه نرسد.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود انتخاب��ات را از دیگر
مسائل مهم داخلی کشور بیان کرد و توضیح داد :ما امسال یک
انتخابات باش��کوه می خواهیم و این امر حاصل نمی شود جز
با وجود آرامش و رقابتی منطقی.
وی خاطرنش��ان ک��رد :دولت به هیچ وج��ه در انتخابات وارد
نمی ش��ود ،بلکه نقش دولت مدیریت انتخابات اس��ت.کلیت
موضوع این است که ما هماهنگ هستیم ،اختالفات سیاسی
طبیعت حیات سیاسی است و نباید تبدیل به تعارض شود که
در این صورت ضرر خواهیم کرد .وزیر کشور تاکید کرد :امنیت
مهم اس��ت و آن نیز مبتنی بر مردم اس��ت.وحدت و همدلی
موجب به وجود آمدن هم افزایی می شود .وی با تاکید بر اینکه
مسئوالن به مردم امید بدهند ،گفت :اگر می خواهید جایگاه
واقعی داشته باشید به مردم امید دهید و افق های واقعی را به
آنان نشان دهید و از به راه انداختن جنجال بپرهیزید.
انتخابات در  9کالنشهر ،شبکهای برگزار میشود

همچنین وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات در 9کالنشهر کشور،
بهصورت شبکهای برگزار میشود ،اظهار کرد :صندوقهای رأی
انتخابات به صورت شیش��های خواهد بود و تدارک ساخت آن
را نیز دیدهایم.
وی ادامه داد :تبلیغات زودرس را شورای نگهبان رصد می کند
و بهصورت جدی با آن برخورد خواهد کرد.
وزیر کشور گفت :اولین مرحله از فرآیند انتخابات در  28خرداد
ماه انجام میش��ود که بحث اس��تعفای افراد ب��رای حضور در
انتخابات است و استعفا بدین معناست که شخص بعد از استعفا
از سمت خود دیگر نمیتواند فعالیت انجام دهد.
میز خبر

سکوت بوش به نفع اوباما در رابطه با ایران
ایس�نا :جورج دبلیو بوش ،رئیسجمهور پیش��ین آمریکا در
گفتگو با روزنام ه صهیونیستی اسرائیل هایوم از اظهار نظر درباره
ایران س��رباز زد و گفت :هر صحبتی که داشته باشیم ممکن
است به عنوان تضعیف تصمیمات رئیسجمهور اوباما تلقی شود.
بوش در پاسخ به این سوال که از نظر وی چه اقدامی در قبال
ایران باید به کار گرفته شود ،بیان کرد :این یک موضوع بسیار
حس��اس اس��ت که من نمیخواهم درباره آن اظهار نظر کنم.
هر نظری که بدهم ممکن است به عنوان تضعیف تصمیمات
باراک اوباما برداشت شود .بنابراین ترجیح میدهم بگذارم این
مسئله باقی بماند.رئیسجمهور پیشین آمریکا همچنین درباره
توافق هس��تهای احتمالی با ایران گفت که رئیسجمهور باید
بهترین تصمیمی را که میتواند در این باره اتخاذ کند.

س�لاح های هس��ته ای» (ان پی تی) شرایط خاص خود را دارد اما مسئله ایران
به قطعنامه های ش��ورای امنیت کشیده شده است .در خارج از کشورعلیه ایران
ادعاهای مبالغه آمیزی بیان ش��ده اس��ت .به عنوان مثال این که ایران در مورد
موضوع هسته ای پنهان کاری کرده و در این مورد راستی آزمایی صورت نگرفته
است .متاسفانه شعارهای بی ربطی که برخی در داخل کشور پی در پی سرمی دهند
باعث تقویت این ادعاها شده است .این موارد باعث شده است که کنگره آمریکا
و فابی��وس در مقابل توافق نهایی موضع گیری کنند .البته باید گفت که موضع
فرانسه از مدت ها پیش این گونه بوده است .به عنوان مثال در جریان تجاوز عراق
به ایران ،فرانسه به دلیل حفظ منافع خود و موازنه قدرت در منطقه به حمایت
از عراق پرداخت .امروز نیز فرانسه موضع گذشته را دنبال می کند و خط مشی
پاریس این است که نظارت کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی نیز باید وجود
داشته باشد.
ممکن اس�ت گاهی انتقادها آنچنان زیاد ش�ود که مانع پیشرفت در گفتگوها شود .چگونه
می توان انتقادها را به س�متی هدایت کرد که در عین حال که نقد محس�وب می ش�ود به
پیشرفت گفتگوهای تیم مذاکره کننده نیز کمک کند؟
گروه منتقد تا به حال موضع س��ازنده ای نداش��ته اس��ت .این ها تنها تالش می کنند به عنوان عامل
«استخوان الی زخم» باشند .رویه های
خنثی کننده پیشرفت مذاکره ها عمل کنند .به عبارت دیگر
ِ
گذشته نشان می دهد هیچگاه انتقادهای این گروه سازنده نبوده است و این موضوع را خود آن ها به روشنی
می دانند .همان طور که پیش��تر هم اش��اره شد تنها ُحس��ن انتقادهای این گروه درک طرف غربی از
همسانی فشارها روی دو طرف است.
ارزیابی و پیش بینی شما از آینده گفتگوها در روزهای باقی مانده چیست؟
امیدوارم که توافق نهایی حاصل ش��ود .بعد از مهلت تعیین ش��ده اگر مسائل کوچک حاشیه ای باقی
مانده باش��د این احتمال وجود دارد که گفتگوها برای مدت زمانی کوتاه تمدید ش��ود فکر نمیکنم با
وجود تالش هایی که در این چند س��ال صورت گرفته اس��ت گفتگوها به نتیجه نرس��د یا با شکست
مواجه شود  /.ایرنا

سی ان ان؛ مذاکرات ایران و  5+1سخت ولی در حال پیشرفت است

خروج گفتگوهای هسته ای از بن بست

آفتاب یزد -گروه سیاس�ی :بار دیگر نگاه ها به وین
دوخته ش��ده .روزهایی که تداعی اواخر آذر سال ،92
آذر سال  93و روزهای منتهی به  13فروردین سال 94
اس��ت .بار دیگر جامعه بین المللی منتظر است ،انتظار
برای توافق جامع نهایی میان ایران و کشورهای 5+1در
دهم تیر ماه سال  .94ضرب االجلی که به گفته مقامات
ایرانی ،اس��ارات زمان برای مذاکره کنندگان کشورمان
به ارمغان نخواهد آورد و آنان کیفیت مذاکرات را فدای
سرعت نخواهند کرد.
هرچند ش��ک و ش��بهه پیرامون جاسوس��ی در محل
مذاک��رات ب��اال گرفته ،ام��ا گفتگوها همچن��ان داغ و
پرحرارت پیش می رود .گفتگوهایی که از هفته گذشته
در سطح کارشناسان بی وقفه ادامه دارد و هفتمین دور
آن در سطح معاونان از روز چهارشنبه آغاز شده است.
ب��ه نظ��ر م��ی رس��د بیس��ت روز پایان��ی مذاک��رات
هسته ای ایران و کشورهای  ،5+1با تالطم های بسیار
همراه ش��ده و از ه��ر دقیقه این مذاک��رات ،خبرهای
امیدبخش یا ناامید کننده بسیار شنیده خواهد شد که از
ویژگی های گفتگو به شمار می رود.
در همین راستا ،در حالی که روز جمعه سرگئی ریابکوف،
مع��اون وزیر خارجه روس��یه از روند کند گفتگوها ابراز
نگران��ی کرده ب��ود اما وی روز گذش��ته اعالم کرد که
پیشرفت مذاکرات با ایران بیش از انتظارات بوده است .
از س��وی دیگر شبکه خبری سی ان ان گزارش داد که
هیچ کس در اتاق مذاکره ایران و  5+1در هتل کوبورگ
وی��ن ،درب��اره تمدید مذاکرات س��خنی نم��ی گوید و
گفتگوها هر چند سخت ولی در حال پیشرفت است.
ای��ن ش��بکه خبری پی��ش بینی ک��رد ک��ه مذاکرات
هس��ته ای ایران و  5+1ممکن اس��ت چند روز پس از
ضرب االجل تعیین ش��ده در  30ژوئ��ن ( 9تیر) برای
دستیابی به توافقی نهایی ادامه یابد.
ب��ه نوش��ته ش��بکه خب��ری س��ی ان ان مذاک��رات
هسته ای با نزدیک شدن به پایان ضرب االجل به شکل
فزاینده ای دشوار می شود ،اما همچنان در حال پیشرفت
است.

پیشرفت مذاکرات با ایران بیش از انتظار است
سرگئی ریابکوف مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه
با بیان این که دور کنونی مذاکرات ایران و  5+1در وین
بیش از انتظار پیشرفت داشته است ،گفت :طرف های
مذاک��ره کننده توافق کردند تحریم ه��ا در مورد ایران

ریابکوف:
nپیشرفت مذاکرات با ایران بیش از انتظار
است
nطرف های مذاکره کننده توافق کردند
تحریم ها در مورد ایران با توجه به ارزیابی
آژانسبینالمللیانرژیاتمیلغوخواهدشد
جان کری:
nما کامال خواستار رسیدن به توافق تا پایان
ضرب االجل هستیم
با توجه به ارزیابی آژان��س بین المللی انرژی اتمی لغو
خواهد شد.
ریابکوف خاطرنش��ان کرد :در دیدار مدیران سیاس��ی
وزارتخان��ه های خارجه گ��روه  5+1و ای��ران در مورد
قطعنامه آینده ش��ورای امنیت س��ازمان ملل برای لغو
تحریم ها پیشرفت حاصل شد.
وی ب��ا بیان این ک��ه امید برای دس��تیابی ب��ه توافق
طرف های مذاکره کننده هس��ته ای تا روز سی ام ماه
ژوئن جاری ( 9تیر ماه) افزایش یافته است ،خاطر نشان
ک��رد :طرف های مذاکره کننده توافق کردند تحریم ها
در مورد ای��ران با توجه به ارزیاب��ی آژانس بین المللی
انرژی اتمی لغو خواهد شد و بدون مجوز شورای امنیت
سازمان ملل دوباره اعمال نخواهد شد.
مق��ام روس یادآور ش��د :با توج��ه به این ک��ه آژانس
بی��ن المللی ان��رژی اتم��ی اقدامات ای��ران را در مورد

تعه��دات خود گواهی می کند ،نظام قبلی تحریم ها به
تعلیق درآمده و در آینده لغو خواهد شد.
ریابکوف تاکید ک��رد :آهنگ لغو تحریم باید برای ایران
قابل قبول باشد .در همین حال روسیه برای لغو تحریم
تسلیحاتی ایران با شرکای خود در  5+1بحث های تندی
می کند که بعضا به وضعیت غیرسازنده منجر می شود.
اما این مسئله مانعی برای ادامه مذاکرات ایجاد نمی کند
و جایی برای تشویش خاطر وجود ندارد'.
مذاکره کننده ارش��د روس با بیان این که این وضعیت
قاب��ل پیش بینی بود و انتظار نداش��تیم که مس��ئله به
آسانی حل ش��ود ،در مورد لغو تحریم تسلیحاتی ایران
ادامه داد :هنوز فرصت ب��رای اقدام در این زمینه وجود
دارد و ب��ه تالش های خود برای حل این مس��ئله ادامه
خواهیم داد.
ریابک��وف در م��ورد نشس��ت وی��ن خاطرنش��ان کرد:
کار تنظی��م پیش نویس توافق جام��ع در مورد برنامه
هس��ته ای ای��ران و س��ند الحاقی آن ب��ه خوبی پیش
می رود.
کری  :راهی محل مذاکرات می شوم
از س��وی دیگر جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا که به
علت شکس��تگی در ناحیه ران پای راست خود بستری
ش��ده بود ،هنگام مرخصی از بیمارس��تان با بیان اینکه
ب��ه طور کام��ل در جریان مذاکرات هس��تهای ب��ا ایران
قرار داش��تم ،اظهار داش��ت :برای ادامه تالشها در این
لحظه حساس در مذاکرات هستهای راهی محل مذاکرات
خواهم شد.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه ثانیهای از مذاکرات هس��تهای
را ازدس��ت ندادهام ،هنگام مرخصی از بیمارس��تان به
خبرن��گاران گفت که قص��د دارد پ��س از رایزنیهای
استراتژیک و اس��تراتژی با چین در روزهای  22تا 24
ژوئن در ژاپن به محل مذاکرات هستهای سفر کند و به
این مذاکرات بپیوندد.
وی در ادام��ه تاکید کرد :من برای ش��رکت در آخرین
مرحله از مذاکرات با ایران به محل این مذاکرات میروم
و هنوز کار زیادی برای انجام دادن روز میز مذاکره قرار
دارد.وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره
گزارش��اتی مبنی بر احتمال تمدید مذاک��رات ایران و
گروه  5+1بیان کرد :ما کامال خواستار رسیدن به توافق
تا پایان ماه هستیم .من فکر میکنم که این موضوع به
دالیل مختلفی حائز اهمیت است.
حصول توافق هستهای تا پایان ژوئن
امکانپذیر است
همچنین س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت
که حصول یک توافق هستهای میان ایران و گروه 5+1
تا پایان ماه ژوئن امکانپذیر اس��ت و تمرکز ما همچنان
روی این تاریخ قرار دارد.جف راتکی ،س��خنگوی وزارت
امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی دربار ه اظهار نظر
برخی مبنی بر به بنبس��ت رسیدن مذاکرات هستهای
و احتم��ال تمدید آن گفت :ما هن��وز بر این باوریم که
دستیابی به توافق نهایی تا  30ژوئن ممکن است اما در
پاس��خ به این مسئله باید تاکید کنم که ما هیچ گاه به
طور علنی مذاکره نمیکنیم و جزئیات رایزنیها باید در
اتاق مذاکره باقی بماند.

تغییر محل مذاکرات در روزهای پایانی؟!
جمهوری اسالمی ایران طی یادداشتهای رسمی جداگانهای که به وزارتخانههای امور خارجه اتریش و سوئیس ارسال شد ،مراتب نگرانی جدی دولت ایران از
امنیت اماکن محل برگزاری مذاکرات هسته ای را به دولتهای این دو کشور اعالم کرد
آفت�اب یزد -گروه سیاس�ی :در حالی که مذاکرات
هس��ته ای در روزهای پایانی و حس��اس ضرب االجل
ده��م تیرم��اه به س��ر م��ی ب��رد و مذاک��ره کنندگان
بی وقفه مشغول گفتگو هستند ،با انتشار خبری مبنی
بر جاسوسی از محل مذاکرات ،زمزمه های تغییر محل
گفتگوها به گوش می رسد .خبری که توسط یک منبع
آگاه در وین مطرح و عنوان ش��د که با توجه به اهمیت
و حساس��یت گفتگوها ،مذاک��ره کنندگان تغییر محل
مذاکرات از وین اتریش به ش��هر یا حتی کشوری دیگر
را پیگیری میکنند .البته خبری که از سوی یک منبع
نزدیک تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان تکذیب
شد .این منبع آگاه اظهار داشت که تغییر محل مذاکرات
مطرح نیست ،اگرچه نظراتی در این زمینه مطرح شده
ولی فعال بحث جدی برای تغییر محل مذاکرات مطرح
نیس��ت .تیم مذاکره کننده هس��ته ای ایران به تاکید

محمدجوادظریفوزیرامورخارجهدرشهرهاییمذاکرهمی
کندکهمقرسازمانمللاست.بهاینترتیب،تاکنونمذاکرات
در ش��هرهای وین ،ژنو و نیویورک انجام شده است .پیش
از این نیز جمهوری اسالمی ایران مراتب نگرانی جدی
دول��ت ایران از امنیت اماکن مح��ل برگزاری مذاکرات
هس��ته ای را به دولتهای این دو کشور اعالم کرده بود.
گفتنی است سفارتخانههای جمهوری اسالمی ایران در
وین و برن ،در یادداش��تهای رسمی جداگانهای که به

وزارتخانههای امور خارجه اتریش و سوئیس ارسال شد،
با اشاره به اخبار منتشر شده اخیر ،مراتب نگرانی جدی
دول��ت ایران از امنیت اماکن مح��ل برگزاری مذاکرات
هس��تهای را به دولتهای مزبور اعالم کردند و خواستار
اط�لاع از نتایج تحقیقات��ی که در ای��ن زمینه صورت
میگی��رد ،ش��دند .همچنی��ن از وزارتخارجه اتریش
خواسته شده است در اس��رع وقت هرگونه تدابیر الزم
ب��رای تأمین امنیت مح��ل مذاک��رات ،از جمله تدابیر
بیشتر حفاظت س��ایبری را اتخاذ کند .روز چهارشنبه
هفته گذشته روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در
گزارشی اعالم کرد شرکت امنیت سایبری کسپرسکی
مستقر در مس��کو دریافته است که س��ه هتل میزبان
مذاکرات هستهای ایران و  5+1در اروپا توسط ویروسی
که گفته میش��ود از سوی جاسوسان اسرائیل استفاده
شده است ،هدف قرار گرفتهاند.

دولت امید

3
سیاسی

این روزها گفتگوهای هسته ای به مرحله حساس خود رسیده و موضوع پذیرش «پروتکل الحاقی» از
جانب ایران و پیامدهای آن به محور اصلی خبرها و تحلیل ها تبدیل شده است.
تیم هسته ای ایران با پذیرش موقتی و داوطلبانه پروتکل در نشست «لوزان» سوئیس تالش کرد گامی
رو به جلو در فرآیند اعتمادسازی بردارد حال آن که خواسته غربی ها مبنی بر بازرسی از مراکز نظامی با
منافع ملی جمهوری اسالمی ایران ناهمخوانی دارد و مسئوالن عالی رتبه نظام به شدت با این خواسته
نافرجامی توافق
مخالفت کرده اند .باوند بر این باور است که اگر توافق هسته ای صورت نگیرد پیامدهای
ِ
برای ایران بسیار نگران کننده است.
س�ران نظام تاکنون با هرگونه بازرسی از تاسیسات نظامی به شدت مخالفت کرده اند .نظر
شما در این باره چیست؟
«یوکی��ا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی چندی پیش اظهار کرد که حتی اگر ایران به
پروتکل الحاقی نپیوندد در لوزان آن را پذیرفته است و آن ها مجاز هستند در هر زمانی که الزم بدانند
از هر مکانی بازرسی انجام دهند .از طرف دیگر نیز ایران معتقد است که مکان های نظامی رگ امنیتی
کشور است .تجربه هایی هم که در مورد شناسایی کارشناسان هسته ای وجود دارد مثبت نبوده است.
ایران نسبت به بازرسی نامحدود آژانس بدبین است .به عنوان مثال زمانی که «جمال عبدالناصر» دومین
رئیس جمهوری مصر مسئولیتی در عراق داشت تعداد زیادی از دانشمندان آلمانی را در سیستم موشکی
استخدام کرده بودند .بعدها رژیم صهیونیستی این کارشناسان را شناسایی کرد و زمانی که آن ها برای
تعطیالت به کشورشان بازمی گشتند از سوی این رژیم ترور شدند .این مسائل مربوط به گذشته است
اما وضعیت کنونی ایران طوری اس��ت که اقتضا می کند به توافقی کامل و شامل دست یابد .بنابراین
دو طرف باید بخشی از خواسته های خود را تعدیل کنند.
آیا می توان به این نتیجه رسید که راه حل بینابینی و میانی وجود دارد؟ اگر چنین است پس
این راه حل ها کدام اند؟
نافرجامی توافق برای ایران بس��یار
بله .به طور قطع وجود دارد زیرا اگر توافق صورت نگیرد پیامدهای
ِ

نگران کننده خواهد بود ،بنابراین باید تصمیم ها تعدیل شود .ایران نیز باید برخی
خواسته های خود را تعدیل کند به عنوان مثال اجازه بازرسی زیر مدیریت خود
را صادر کند .در ارتباط با مراکز نظامی ،بازرسی ها طبق توافق و زیر نظر ایران
صورت گیرد .در مورد مصاحبه با دانش��مندان هس��ته ای نیز می توان با ایجاد
شرایطی که مورد تایید ایران است این بُعد را تعدیل کرد به عنوان مثال می توان
ترتیب مصاحبه های مجازی را داد.
چندی پیش «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه در سخنانی در
جمع نمایندگان پارلمان این کش�ور اظهار کرد کشورش با توافقی که
دسترسی به همه تاسیسات ایران از جمله مراکز نظامی در آن گنجانده
نش�ود مخالفت می کند .به عقیده ش�ما این موضوع تا چه حد نگران
کننده است؟
فرانس��ه خ��ط مش��ی ت��ازه ای در رابطه ب��ا برخ��ی کش��ورهای خاورمیانه و
همچنین رژیم صهیونیستی در پیش گرفته است .به عنوان مثال این کشور قراردادهایی با قطر بسته
اس��ت که رقم آن به حدود هفت تا هش��ت میلیارد دالر می رسد .فابیوس در این خط مشی ها تالش
دارد مصالح و منافع پاریس را حفظ کند .در مورد توافق هسته ای موضو ِع وتو مطرح نیست بلکه مسئله
مهم پذیرش اکثریت است که در آن روسیه ،چین و آمریکا –که خود محور گفتگوها هستند -موافق
توافق نهایی هس��ته ای هس��تند .در ارتباط با بازرس��ی می توان این اقدام را از طریق ماهواره یا دیگر
ابزارهای موجود انجام دهند .در مجموع ،بازرسی ها می تواند به طور دقیق یا نسبی از مکان هایی که
فعالیت های هسته ای صورت می گیرد انجام شود و از طرفی فعالیت های هسته ای را نمی توان کتمان
کرد .برای رسیدن به توافق ،گفتگو و سازش امری ضروری است .از ابتدا طرف های مذاکره کننده مواضع
یکدیگر را می دانستند اما طی گفتگوهایی که انجام شد آن ها تعدیل هایی در خواسته های خود به
وجود آوردند به عنوان مثال ایران پذیرفت که سطح غنی سازی خود را کاهش دهد.
آیا پروتکل الحاقی به طور مشخص در ارتباط با بازرسی از مراکز نظامی بند و ماده ای دارد؟
پروتکل الحاقی چیزی در این موارد نگفته اما به این موضوع اش��اره کرده اس��ت که آژانس هر زمان
و هر مکانی را برای بازرسی ضروری بداند دولت مورد نظر باید همکاری کند« .معاهده منع گسترش
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سیدمحمود علوی:

باید مشتمان را گره کنیم
اما نه برای تیم مذاکره کننده
nموضع مقام معظم رهبری در رابطه با موضوع هسته
ای ،موضع�ی حکیمانه بود ،آقا اگ�ر موضع نیز گرفتند
نسبت به دشمن گرفتند و فرمودند که به دشمن اعتماد
ندارم چرا که آنها به عهدش�ان پایبند نیستند ،ما باید
مش�تمان را گره کنیم نه برای تیم مذاکره کننده بلکه
این مشت را باید به طرف دشمن بگیریم
nناامنی در مرزهای فیزیکی نیس�ت بلک�ه ناامنی در
مرزهای اعتقادی و فکری جامعه است

سیدمحمود علوی وزیر اطالعات با اشاره به برقراری امنیت و
اشراف اطالعاتی کامل در مرزهای فیزیکی کشورمان ،نسبت به
ناامنی در مرزهای اعتقادی و فکری به ویژه در بین جوانان از
سوی دشمن ابراز نگرانی کرد و گفت :این تهدیدات به مراتب
از تهدیدات مرزی و فیزیکی خطرناکتر است.
وی اف��زود :علیرغ��م وجود ف��راز و نش��یبهای امنیتی در
کش��ورهای اطراف جمهوری اسالمی ایران ،امنیت در سراسر
مرزهای کشورمان به لطف خدا ،دعای امام زمان(عج) ،عنایات
و هدایتگریه��ای مقام معظم رهبری و همدلی و همافزایی
مردم و نیروهای اطالعاتی ،امنیتی ،انتظامی ،نظامی و قضایی،
به طور مثالزدنی برقرار است.
وی با اش��اره به تاثیر ناامنیهای بخشهایی از این کشورها بر
مرزهای مش��ترک کشورمان با آنها ،عنوان کرد :البته طبیعی
است که در چنین شرایطی شاهد رخدادهای ضد امنیتی در
مرزهای شرقی و غربی باشیم و هر از گاهی اتفاقاتی را نیز در
مرزها شاهد باشیم ولی این اقدامات به معنای ناامنی در کشور
و مرزهای ما نیست.
علوی با اش��اره به تالش دشمن برای از بین بردن این امنیت
از طریق گروههای دس��تپروردهای مانند داعش ،اظهار کرد:
کوچک ترین تحرکات و تهدیدات این گروه با اشراف اطالعاتی
سربازان گمنام امام زمان(ع) تحت نظر است و آنها را از رسیدن
به آرزویشان بازداشته است.
وی اف��زود :داع��ش کوچک تر از آن اس��ت که ب��رای امنیت
جمهوری اس�لامی تهدیدی جدی بیافریند و سلطه و اشراف
دستگاههای امنیتی به گونهای است که هم خود آنها با آرامش
در حال فعالیت هستند و هم برای مردم و مسئوالن ما آرامش
ایجاد کردهاند.
وزیر اطالعات با تاکید بر این نکته که آنچه که س��بب نگرانی
است ،ناامنی در مرزهای فیزیکی نیست بلکه ناامنی در مرزهای
اعتقادی و فکری جامعه است ،تصریح کرد :امروز شیاطین با
ترفندهای مختلف ،سالمت فکری و عقیدتی مردم ما به ویژه
فرزندان ما را تهدید میکنند و کس��انی که باید در این عرصه
جوان��ان را از ای��ن ویروس اعتقادکش حف��ظ و در این رابطه
فعالیت کنند ،روحانیون و مبلغان هستند.
وی با ابراز نگرانی در مورد آسیبهایی که از طریق عرفانهای
کاذب به اعتقادات جوانان وارد میشود ،گفت :این تهدیدات به
مراتب از تهدیدات مرزی و فیزیکی خطرناکتر است و باید در
آسیب شناسی شود.

مورد این تهدیدات،
وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش اظهار ک��رد :امروزه یکی
از آس��یبهایی که حتی نیروهای مذهبی را تهدید میکند،
کمرنگ ش��دن جنبههای اخالقی در جامعه اس��ت در حالی
که دین ما دین اخالق و دینی اس��ت که پیامبر خود را برای
شکوفا شدن جنبههای اخالقی در جامعه مبعوث میکند.
علوی با گالیه از بکارگی��ری خدعه در قبال یکدیگر به جای
خدعه کردن به دشمن ،بر مالک قرار دادن سخنان مقام معظم
رهبری و پرهیز از خوداجتهادی تاکید کرد.
وی با اش��اره به نامگذاری س��ال از سوی مقام معظم رهبری
به عنوان س��ال همدلی و همزبانی ،دو قطبی شدن جامعه را
یک تهدید خواند.
علوی به بیانات مقام معظم رهبری در مورد مسائل هستهای
اش��اره کرد و گفت :آقا فرمودند من اصل مذاکره را قبول دارم
و ب��ه تیم مذاکرهکننده نیز اعتماد دارم ،که این صحبت مقام
معظم رهبری نش��ان دهنده حمایت ایش��ان اس��ت و ما نیز
بای��د حمایت کنیم.وزیر اطالعات در پایان موضع مقام معظم
رهبری در این رابطه را حکیمانه خواند و گفت :آقا اگر موضع
نیز گرفتند نسبت به دشمن گرفتند و فرمودند که به دشمن
اعتماد ندارم چرا که آنها به عهدش��ان پایبند نیستند ،ما باید
مشتمان را گره کنیم نه برای تیم مذاکره کننده بلکه این مشت
را باید به طرف دشمن بگیریم.

