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سیاسی

احتما ً
ال ازتعهدات برجامی بکاهیم
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :باید توازنی بین تعهدات و مزایا (برجام)
وجود داشته باشد ،اگر تعهدات خودمان را انجام دهیم ولی مزایایی برای ما نداشته باشد ادامه
آن معنایی ندارد و ممکن است ما از تعهدات خود بکاهیم .طبق پاراگراف ۲۶برجام این حق را
داریم که اگر طرف مقابل به تعهدات خودش عمل نکرد ایران بخشی و یا همه تعهدات خود را
میتواندانجامندهد/.مهر

در حاشیه
حکم قطعی کرباسچی صادر شد

شنیدیم غالمحســین کرباسچی که به
جرم تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقالب
اســامیاصفهان محاکمه شــده بود
بعد از محکومیت ،به یکســال حبس
تعزیری محکــوم گردید.حکم صادره با
اعتراض وکیلش مواجه شــد و پس از
بررسی این پرونده در دادگاه تجدیدنظر
به اســتناد ماده  ٥٠٠قانــون مجازات
اسالمیدر تاریخ  ٩٧-٥-٢٢حکم قطعی
صادر و برای اجرا ابالغ شــد.به گزارش
میزان ،غالمحســین کرباسچی دبیرکل
حزب کارگزاران سازندگی سال گذشته
در حاشیه مراسمیدر اصفهان اظهاراتی
توهین آمیز نسبت به شهدای مدافعان
حرم داشــت که با اعتراضات وســيع
مردمیدر سراسر كشــور مواجه شد و
دستگاه قضا به این موضوع ورود کرد.

پیامفارسیعربستانمعنایخاصیدارد؟
باخبرشــدیم روزنامــه جمهــوری
اسالمینوشت :ســلمان بن عبدالعزیز
پادشاه عربستان در آستانه آغاز اعمال
حج ،در پیامیبه زبان فارسی ،به زائران
فارسی زبان خانه خدا خوشآمد گفت .وی
در این پیام افزود« :از خدا میخواهم حج
شما را قبول فرماید و پاداش حج مبرور را
که بهشت است به شما عنایت فرماید».
کارشناسان سیاسی میگویند این اقدام
شاه عربســتان که تازگی دارد میتواند
به معنای ابراز تمایل دولت عربســتان
بــه از ســرگیری رابطه بــا جمهوری
اسالمیایران باشد.

حامیاناردوغانآیفونشانراشکستند
باخبرشدیم شــمار زیادی از شهروندان
ترکیه با ارسال ویدئوهایی به شبکههای
اجتماعی ضمن حمایت از مواضع «رجب
طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در
خصوص بایکوت محصوالت الکترونیکی
آمریکا ،گوشــیهای آیفــون خود را
شکستند.به گزارش افکارنیوز ،حامیان
اردوغان در تصاویر ویدئویی خود اعالم
کردند که وی سیاست درستی را در قبال
سلطه آمریکا در پیش گرفته است.

انتقادی به رفتارهای اخیر احمدینژاد
شــنیدیم روزنامه جمهوری اسالمیدر
ســرمقاله خود نوشــت :اخیرا ً رئیس
دولتهــای نهم و دهم تــاش کرد از
فرصتهــای به وجود آمده ،اســتفاده
ابزاری کنــد تا از یکطرف بــر کارنامه
پرتخلف خود سرپوش بگذارد و از طرف
دیگر از رئیسجمهور به تصریح بخواهد
که از ریاست جمهوری کنارهگیری کند.
پیش از این هم برخی افراد که از مواهب
همراهی با وی برخوردارند ،بارها شــعار
دادهاند «میجنگیــم ،میمیریم ،ایرانو
پــس میگیریم»! بــه کارگیری همین
ادبیات جنگی و تهاجمیبه وضوح نشان
میدهد که این جماعت ،همه افراد خارج
از قلمرو محدود خود را دشــمن فرض
کردهاند و برای بازگشت دوباره به قدرت،
حاضرند دست به هر کاری بزنند و حتی
جنگ داخلی به راه بیندازند!

مکث

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور:

سرباز ربوده شده مرزبانی
آزاد شد

مدیرکل امور مرزی وزارت کشــور از آزادی
ســعید براتی یکی از ســربازان ربوده شده
در مرز میرجاوه خبر داد.به گزارش تسنیم،
شهریار حیدری مدیرکل امور مرزی وزارت
کشــور در نشســتی خبری اظهار داشت:
"ســعید براتی" ســرباز وظیفــه مرزبانی
کشــور که طی یک عملیات تروریســتی
در اردیبهشــتماه ســال قبل توسط اشرار
در منطقه میرجاوه ربوده شــده و به خاک
پاکســتان منتقل شــده بود ،آزاد شد.وی
در همین زمینه افــزود :براتی پس از انجام
اقدامات اطالعاتی گسترده آزاد و وارد خاک
جمهوری اسالمیایران شد.

مجلس

احتمال پس گرفتن طرح
سوال از رئیس جمهوری

نماینده مردم نوشــهر ،چالوس و کالردشت
در مجلس شورای اسالمیبا اشاره به سخنان
رهبــری در ارتباط با نقش و وظایف دولت در
حل مشکالت کشور گفت :انصراف نمایندگان
از پیگیری طرح سوال از رئیس جمهوری در
شرایطکنونیدورازانتظارنیست.قاسماحمدی
الشکی افزود :با توجه به سخنان اخیر رهبری
در حمایــت از دولــت  ،احتمال پس گرفتن
طرح ســوال از رئیس جمهــوری با انصراف
نمایندگان در خواست کننده وجود دارد /.ایرنا

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

خبر ویژه

تکذیبجمل هتحریفشده
منتسب به رهبر معظم انقالب

پیرو ســخنان حضــرت آیــتاهلل خامنهای
(مدظله العالی) رهبر معظم انقالب اسالمی
که در تاریخ  ۲۲مردادماه در جمع هزاران تن
از اقشار مختلف مردم بیان شد ،از آنجایی که
برخی از حاضران دربارهی فرازی از ســخنان
معظمله دچار ابهام شــدند و بــه دنبال آن،
این فراز انعکاس تحریف شدهای در رسانهها
یافت ،به اطالع میرساند :فرمایشات معظمله
ناظر به صــدور اجازه برای مذاکــرات وزیر
خارجه دولت یازدهم با همتای آمریکاییاش
بوده اســت .بــه گزارش دفتر حفظ ونشــر
آثار حضــرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای،
رهبر معظم انقالب اســامی در این دیدار
فرمودند« :در قضیهی برجام ،بنده اشــتباه
کردم اجازه دادم که وزیر خارجهی ما با آنها
صحبت کند ،ضرر کردیم».

اصولگرایان

نامهقالیباف
به سران سه قوه تایید شد

دبیرکل جمعیت پیشــرفت و عدالت ،خبر
ارسال نامه قالیباف به سران قوا را تایید کرد.
صبح دیروز در برخی از رســانهها ،خبری با
عنوان "ارســال نامهای از ســوی محمدباقر
قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
به ســران قوا" منتشر شد .در پی انتشار این
خبر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور
در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان دریافت
این نامه را تکذیب کرد و گفت :هیچ نامهای
از آقــای قالیباف دریافت نکردهایم .باشــگاه
خبرنــگاران جوان برای صحت و ســقم این
خبر بر آن شد تا اصل نامه را پیگیری کند ،در
همین راستا به سراغ محسن پیرهادی دبیرکل
جمعیت پیشــرفت و عدالــت و از نزدیکان
محمد باقر قالیباف رفــت .او  ،ضمن تایید
ارسال نام ه قالیباف به برخی مسئوالن نظام،
گفت :احتماال هنوز این نامه به دســت خود
آقای واعظی نرسیده ،چراکه قالیباف نامهای را
به سران سه قوه به عنوان اعضای شورای عالی
هماهنگی اقتصادی ارسال کرده است.

شورای نگهبان

تأییداصالحیه
«قانونممنوعیتبکارگیری
بازنشستگان»

عباسعلی کدخدایی سخنگو و قائم مقام دبیر
شورای نگهبان ،از تأیید کلیات طرح «اصالح
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در
دستگاهها» در شورای نگهبان خبر داد و گفت:
اعضای شورا با کلیات این قانون موافق هستند
و آن را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص
ندادنــد؛ این قانــون ،قانون خوبی اســت و
امیدواریم به زودی اجرایی شود و بتواند بخشی
از ساختار اداری کشور را اصالح کند /.مهر

دیپلماسی

سیدحسین موسویان تشریح کرد

سه واقعیت در مورد
تحریمهایجدیدآمریکا

«سید حسین موسویان» پژوهشگر دانشگاه
پرینستون و عضو پیشین گروه مذاکره کننده
هســته ای در مصاحبه با شبکه تلویزیونی
'دموکراســی' آمریکا گفت :سیاست ترامپ
مبنی بر'تحریم و فشــار' بــرای 'مذاکره و
تسلیم' ایران شکست خواهد خورد.
دیپلمــات پیشــین ایرانی در مــورد تاثیر
تحریمهای جدید بــر وضعیت اقتصاد ایران
اشاره نمود :شکی نیست که تحریمهای جدید
آمریکا تا حدودی تاثیر منفی بر اقتصاد ایران
خواهد داشت .درچندماه گذشته هم شواهدی
تاثیر منفی تحریمهای جدید آمریکا بر اقتصاد
ایران را دیده ایم .با این وجود الزم اســت سه
حقیقت مهم دیگر را هم اشاره کنم:
نخست :ایران چهل سال تحریمهای آمریکا
را تجربه کــرده و در برابــر تحریم آبدیده
شده اســت .درحقیقت ایران مجرب ترین
و مقــاوم ترین کشــور جهــان درمقابله با
تحریمهای آمریکا اســت .دوم :دردور اول
اوباما ،آمریکا توانســت اجماع جهانی علیه
ایــران ایجاد کند چون ایــران هیچکدام از
شش قطعنامه شورای امنیت را قبول نکرد
اما این بار برجام که قطعنامه شورای امنیت
سازمان ملل است توسط ایران کامال اجراء
شده و ســایر قدرتهای جهانی نیز مصمم
به حفظ آن و ادامــه کار اقتصادی با ایران
هستند .سوم :مشکالت کنونی اقتصاد ایران
حداقل  50درصد به خاطر ناکارآمدی نظام
اقتصادی داخلی ایران اســت ،مانند وجود
فساد ،قاچاق و تورم وغیره .بنابراین چنانچه
ایران بتواند مشــکالت نا کارآمدی سیستم
داخلی خــود را حل کند ،باوجودیکه از دور
جدید تحریمهای آمریکا خسارت خواهد دید،
امــا ترامــپ نخواهد توانســت با شــیوه
تحریم و فشار ،ایران را به مذاکره کشانده و
تسلیم کند / .ایرنا

حجتاالسالم و المسلمین منتظری دادستان کل
کشور در سخنانی گفت :مرکز ملی فضای مجازی
بوجود آمد تالشهای زیادی هم صورت میگیرد،
امــا آیا از این ابزار مهــم و مجموعهای که دور هم
جمع میشوند آنگونه که باید برای مدیریت فضای
مجازی بهره جستهایم؟ به نظرم کوتاهی کردهایم .دادستان کل
کشــور اظهار کرد :برخی از این شــبکهها را کــه ما را درگیر
مصادیق مجرمانه کرده است ،براساس قانون مسدود میکنیم،

ماجراینامهششوزیربرایرفعفیلترازیکیازشبکههایاجتماعی

اما میبینیم برخی آقایان صدایشان بلند میشود.
شــش تا وزیر نامه مینویســند تا تشکیل جلسه
بدهیم و رفع فیلتر از فالن شــبکه کنند ،من هم
صراحتا میگویم زیر بار نرفتم ،چون میبینم شریک
در ظلم و جرم خواهم شد.وی با اشاره به لزوم توجه
به شبکههای اجتماعی داخلی و جوانانی که میتوانند بسترهای
الزم در ایــن زمینه را فراهم کنند؛ اما ابــزار الزم را در اختیار
ندارند ،عنوان کرد :با کسانی که پیامرسانهای داخلی را ایجاد

و مدیریت میکنند جلسات متعدد داشتیم البته در ابتدای هر
کاری اشــکاالت و نواقصی وجود دارد و چه کاری اســت که از
همان اول کامل باشــد ؟ باید جلو برود و نواقص برطرف شود.
به گزارش میزان،حجتاالســام و المسلمین منتظری بیان
کرد :از مردمیکه آســیبهای فراوانی از این فضای مجازی در
بخش اخالقی ،مالی ،سیاسی ،امنیتی میبینند میخواهم که
از مســئولین بخواهند ما را از این جهنم نجات دهند و به یک
مطالبه عمومیتبدیل شود.
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آفتاب یزد به این مناسبت تمام مذاکرات محرمانه ایران طی سالهای پس از انقالب را که فاش شده مرور کرده است

آفتاب یزد-گروه سیاســی« :بعد از جنگ و
در ژنــو مذاکرات مخفیانهای را با یکی از مقامات
عراقــی و از نزدیکان صدام شــروع کردیم .مردم
از این موضوع خبر نداشــتند و شــاید امروز هم
همچنان خیلیها از آن مذاکرات و اینکه در آنجا
چه گذشت ،خبر نداشته باشــند .این مذاکرات
زیر نظر شورای عالی امنیت ملی بود .مرتب این
مذاکرات را هدایت میکردیم و نتیجه مذاکرات در
جلسات شــورای عالی امنیت ملی مورد بررسی
قرار میگرفت .مذاکرات را در پشت پرده ادامه دادیم،
تا زمانی که صدام نامهنگاری با ایران را شروع کرد.
نامــه اول صدام که آمد ،در ایران برای هیچ کس
باور کردنی نبود که این نامه از طرف صدام باشد.
نامه را که به شورای عالی امنیت ملی بردیم ،اولین
سوال این بود که آیا باور دارید واقعاً این نامه صدام
است؛ یعنی امضای پای نامه ،امضای صدام است.
دالیل مان را در شــورای عالی امنیت ملی مطرح
کردیــم و گفتیم که به نظر ما این نامه و امضای
آن واقعی است .میتوانیم تست کنیم و این تست
و چک را انجام دادیم و پاســخ اولین نامه صدام را
در مدت کوتاهی فرستادیم  .پس از آن نامه بعدی
صدام آمد که دوباره پاســخ داده شد ،تا نامه آخر؛
یادتان هست که در نامه آخر ،صدام قرارداد ۱۹۷۵
را قبول کرد و به آقایهاشمی نوشت که آنچه شما
خواستید من پذیرفتم و قبول کردم».
این اظهارات دیروز حســن روحانی بود .خیلی از
مردم از متن آخرین نامه صدام خبرداشــتند،اما
کســی از مذاکرات پشــت پــرده قبــل از آن
نامــه نگاریها نه  .بازهم خبــر از یک مذاکره ،
مذاکره مخفی که نشان از یک گفتمان محرمانه
دیگر میدهد ،مذاکراتی که به قول روحانی کمتر
کسی از مردم درباره آن می دانست .البته ناگفته
نماند بعد از صحبتهای دیــروز رئیس جمهور
هم  ،هنوز که هنوز است مردم نمی دانند در آن
مذاکرات چه گذشــته و چه حرفهایی زده شد.
اما این برای اولین بار نیست که چنین مذاکرات
محرمانهای صورت گرفته است .مذاکراتی که کمتر
کســی از محتویات آن اطالع دارد .بد نیست تا
نگاهی گذرا به برخی از آنها بیندازیم .
 -1گفتگو با صدام حسین
که پس از  35سال محتویاتش فاش شد

 ۱۰شــهریور  ،۱۳۵۸با وســاطت و درخواست
رئیسجمهور الجزایر در ویالی محل اقامت صدام
یک دیدار مهم صورت میگیــرد ،صدام از زمان
قبل انقالب ،ادعاهایی را مطرح میکند ،اما زبان
به تهدیدش هر از گاهی گل میکرد .از همین رو
این دیدار می تواند دیدار بسیار مهمی باشد؛ دیدار
با ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت در
حاشیه اجالس سران جنبش عدم تعهد درهاوانا ،
دیداری که گفته میشد پیرامون مسائل مربوط
به خوزستان ،کردســتان و ....صورت گرفته اما تا
ســالها بعد از آن دیدار موارد مطروحه مذاکرات
و گفتمانهــای دو طرف درهالهای از ابهام بود تا
اینکه ابراهیم يزدي  ۳۵ســال پس از اين ديدار،
براي اولينبار متن کامل گفتوگوي خود با صدام
حســين را در اختيار یک مجموعه به نام «تاريخ
ايراني» گذاشت که بخشي از خاطرات منتشرنشده
او به شمار میآید.

اینکه روحانی روز گذشته از یکی دیگر از مذاکرات محرمانه که می شود هفتمین مذاکره محرمانه سخن میگوید که البته
مفاد آن فاش نشده ،بار دیگر این سوال را مطرح میسازد که آیا ممکن است در ادامه تاریخ ایران ،بازهم پای مذاکرات
محرمانه دیگری در کار باشد؟
 -2بیانیه الجزایر

 13آبان سال ،1358بحران گروگانگیری در سفارت
امریکا پیش میآید .کش و قوسهای فراوانی در
این رابطه است اما آنچه که  444روز گروگانگیری
را در ایــران پایــان میدهــد ،رد و بدل شــدن
نظرات و گفتگوهای غیر مســتقیم بین طرفین
اســت که هیچ گاه رسانهای نمی شود ،مذاکراتی
که سرانجام در تاریخ  ۳۰دی ( ۱۳۵۹برابر با ۲۰
ژانویه  )۱۹۸۱منجر به قــرارداد الجزایر و آزادی
گروگانها شد .البته نقل اســت که آبان ۱۳۵۹
در آخرین جلسه علنی مجلس قبل از انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا تصمیم بود که در همان
روز بیانیــه الجزایر به تصویب نمایندگان مجلس
ایران برسد و همان روز کارتر از گروگانهای آزاد
شــده در کاخ سفید استقبال کند اما دسته ای از
نمایندگان که معتقد بودند نباید این اتفاق قبل
ازانتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیفتد تا کارتر
از آن بهره ببرد ،با خروج از مجلس آبستراکسیون
کردند تا کمــی این تصمیم بــه تعویق بیفتد.
این طورهم شد ،اما آنچه مسلم بود این که به طور
کلی قرار طرفین امضای قرارداد الجزایر بوده است،
قراردادی که در  30دی  59امضا شدن آن رسانه
ای شد تا ماجرای گروگانگیری را ختم کند !
 -3مک فارلین معروف

مک فارلین ،مذاکــرات محرمانه دیگری از ایران
و آمریــکا ،که البته با جنجالهایی نیمه کاره رها
شد .این مذاکرات اما در زمان ریگان شکل گرفت.
عدهای آن را بهبود روابط با آمریکا میدانســتند.
از ســوی دیگر رونالد ریگان رئیسجمهور وقت
آمریکا ،امید داشت تا با کمک ایران گروگانهای
آمریکایی در لبنان را آزاد کند.او می خواســت تا
هزاران موشک به ایران بدهد .در این زمان رابرت
مک فارلین را برای نزدیک شدن بیشتر به ایران و
مذاکره با کسانی چون مرحومهاشمی رفسنجانی،
به ایران فرستاد .اما این ماجرا توسط یک روزنامه
لبنانی افشا شده و ناکام به پایان می رسد .
 -4مذاکره محرمانه بعد از یازده سپتامبر؟

بعد از حمالت یازده سپتامبر نیز درباره مذاکرات

ایران و آمریکا ســخنها و ادعاهایی آورده شــد،
ادعاهایی به نقل از خاطرات رایان کراکر ســفیر
ســابق امریکا در عراق و افغانســتان که سایت
اصولگرای جهان نیوز آن را نشــر داد  .کراکر در
خاطراتش می نویسد  :یک هفته پس از حمالت
یازده سپتامبر در سال  ۱۳۸۰و در جریان مذاکرات
ژنو با چند دیپلمات ایرانی ،مذاکراتی درباره حمله
به افغانستان داشته است.
آن طــور که «جهان نیــوز» در تاریخ یازده مهر
 ، 1392در وب ســایت خود نوشته است ،کراکر
میگوید« :من واقعاً از هویت طرفهای ایرانی خود
متعجب شده بودم .دو نفر از سه نفرشان در آمریکا
درس خوانــده بودند و ما در وقت تنفس راجع به
فوتبال دانشگاه یو.سی.ال.ای حرف میزدیم».
کراکر افزوده بود « :اوايل اکتبر ،يعني تقريبا يک
ماه پس از حمالت  11سپتامبر ،ما پشت ميز يکي
از سالنهاي کنفرانس سازمان ملل نشسته بوديم
و در مورد ساختار پارلمان بعد از طالبان صحبت
ميکرديم .یکی از دیپلماتهای ایرانی رفته رفته به
تنگ آمد و سرانجام سرپا ایستاد و تقریبا با فریاد
گفت که ما نباید در مورد «چه باید باشد» صحبت
کنیم .تا زمانی که رژیم کنونی  -در افغانستان  -بر
سر کار اســت ،هیچ کدام از این حرفها سودی
ندارد .سپس او اتاق را ترک کرد»..
 -5مذاکره محرمانه پس از سقوط صدام

یک مذاکره محرمانه دیگر اما در عراق پسا صدام
نیز رخ داده است  .مذاکراتی پیرامون آینده عراق
که خبرهای چندانــی از آن به بیرون درز نکرد.
خبرگزاری بينالمللی قــرآن (ايكنا) ،گفتاری از
حســين اميرعبداللهيان ،معاون عربی و آفريقای
وزارت امور خارجــه و عضو هيئت مذاكرهكننده
ايران با آمريكا در موضوع عراق در تاریخ  22اسفند
 91ارائه داده اســت که در آن آمده است« :درباره
مذاكره گذشت ه ايران و آمريكا پيرامون مسئلهی
عراق ،بايد بگويم كه رهبر معظم انقالب اسالمی
در اول فروردينماه ســال  ۱۳۸۵اعالم كردند كه
به خاطر وضعيت عراق ،اســتثنائاً در اين موضوع
ما اجازه داديم مذاكرهای انجام شود .توصيهی آن
زمان رهبر انقالب به تيم مذاكرهكننده هم اين بود

توضیحات مهم حسن روحانی در مورد سهم ایران و روسیه از خزر

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در
جلســه هیئت دولت گفت :بیش از  20سال
است که مذاکره درباره مســائل دریای خزر
بین  5کشور ساحلی آن جریان دارد .بخشی
از مســائل را حل کردیم و بخشــی از مسائل
هم باقی مانده است .بر سر بخشی از مسائل،
کشورهای شمالی دریا توانستند با هم توافق
کنند .روســیه که روزی بخش اعظم دریای
خــزر را متعلق به خود میدانســت ،امروز به
ســهم  17درصدی از این دریــا اکتفا کرده
اســت .بر سر تقسیم قسمت شــمالی دریا و
زیربستر آن کشورهای روســیه ،قزاقستان و
آذربایجان با هم توافق کردند و ســهم روسیه
 17درصد از مجموع دریا شد.
رئیس جمهور تصریح کرد :در قسمت جنوب
دریا ،بین ترکمنســتان ،ایــران و آذربایجان
هنوز مســائلی وجــود دارد .بــا آذربایجان
توافقات خوبی داشتیم که در حال اجرا شدن
هستند ،اما هنوز بخشــی از این مسائل حل
نشــده اســت .در اجالس اخیر خزر ،یکی دو
مسئله بســیار مهمیکه مایه نگرانی ایران و
خیلی از کشورهای دیگر بود نیز حل و فصل
شد که مهمترین آنها مسئله امنیت در دریای
خزر بود.
روحانی با بیان اینکه در این مذاکرات و توافق
حاصل از آن ،در بخش امنیت ملی دســتاورد
بسیار بزرگی داشتیم ،خاطرنشان کرد :توطئه
آمریکاییها و حتی ناتو این بود که در ساحل
آبهای خزر حضور یابند و سربازانشــان آنجا

پیاده شــوند و پوتین سربازانشــان و ناوچه،
هلیکوپتر و پایگاههایشــان به ساحل دریای
خزر برســد .در این توافق امــا ایجاد پایگاه
نظامیو حضور شناورهای خارجی در دریای
خزر ممنوع شد و توافق شد که هر کشتی که
بخواهد در این دریا سیر کند ،حتماً باید تحت
پرچم یکی از  5کشور ساحلی باشد.
رئیــس جمهــور با اشــاره به اینکــه توافق
کردیم که ســرزمین هیچ کشوری نمیتواند
علیه کشور ســاحلی دیگر مورد بهرهبرداری
قرار بگیرد ،گفت :همچنین توافق کردیم که
ایــران باید امتیازات خاصــی برای خط مبدأ
ســاحلی خودش بگیرد و تا  15مایل از خط
مبدأ ،دریای ســرزمینی ایران و تا  10مایل
بعد ،منطقــه ماهیگیری اختصاصی اســت.
بر اســاس این توافق همچنین کشــتیهای
ایــران میتواننــد ،در سراســر ایــن دریــا
رفت و آمــد کنند و میتوانیم از ظرفیتهای
بنــدری ،گردشــگری و اقتصــادی این دریا
استفاده و بهرهبرداری کنیم.
روحانی با اشاره به اینکه پس از بیست و چند
ســال مذاکره ،شــاید  30درصد مسئله را تا
امــروز حل و فصل کردیم و حل و فصل بقیه
مسائل ،باقی مانده است ،افزود :باید مذاکرات
را ادامه دهیم ،چرا کــه راهی جز این وجود
ندارد؛ باید با گفتگو و مذاکره مســائل را حل
و فصــل کنیم .رئیس جمهور در ادامه با بیان
اینکه نکته آخر ســخنانم مربوط به مســائل
بازار در شرایط امروز است ،تصریح کرد :امروز

نیازمند آرامش در بازار هســتیم .در شرایطی
هســتیم که دشــمنان میخواهند به کشور
فشار وارد کرده و زندگی مردم را دچار مشکل
کنند و در این وضعیت دولت وظیفه بســیار
ســنگینی بر عهده دارد .همه وزرا ،معاونین و
تمام مسئولین دستگاهها در سراسر کشور ،بار
مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند.
روحانــی با تاکید بر اینکه دولت باید به مردم
کمک کند و مردم هــم باید به دولت کمک
کنند ،خاطرنشــان کرد :باید دست به دست
هم دهیــم و از این مقطع عبــور کنیم و به
حول و قوه الهی عبور هم خواهیم کرد .اجازه
نخواهیم داد دشــمن ما را به زانــو درآورد.
دشــمن آرزوی شکست دادن ایران را به گور
خواهد برد .دشــمن نمیتواند ملت عظیم و
بزرگ ایران را با فشارهای غلط و غیرقانونی و
بیرحمانه دچار شکست کند.
رئیس جمهور ادامه داد :البته باید در کنار هم
باشیم؛ قوای ســهگانه ،نیروهای مسلح ،مردم
عزیــز ،همه باید در کنار هم باشــیم .در این
شــرایط ممکن است عدهای هم سوء استفاده
و تخلــف کنند .باید با افرادی که متأســفانه
منافع ملی و آینده کشور و همنوعان خودشان
را در نظر نمیگیرند ،برخورد کرد .با کسی که
فساد میکند ،باید برخورد کرد .خواهش اول
من این اســت که اول برخورد کنیم ،عادالنه
قضاوت کنیم ،اگر به نتیجه رسیدیم ،مجازات
او را اعمال کنیم و بعد خبر آن را اعالم کنیم.
روحانی با طرح این سوال که چرا به عکس کار

كه :مذاكره بايد منطقی و حكيمانه و بانزاكت باشد؛
به دنبال اين نباشيد كه به هر قيمتی مذاكره را به
نتيجه برسانيد ،بلكه چارچوب اصولی ما بايد حفظ
شود .خط قرمز ما نيز طبق نظر رهبر انقالب ،اين
بود كه جز موضوع عــراق ،در مورد هيچ موضوع
ديگری مذاكره نداريم.
من فكر میكنم آن مذاكره الگوی بســيار خوبی
شــد برای دوســتان ما در عراق كه كشورشان را
زيــر چكمهها و تانكهــای آمريكايی و خارجی
میديدند ،زيرا گفتمانی كه ايران با آمريكا داشت،
گفتمانی منطقی و در عين حال مقتدرانه بود و اين
الگوی بسيار خوبی برای دوستان ما در عراق شد».
 -6عمان سال 90

مذاکــرات محرمانه با آمریکا در عمان در ســال
 ،1390هم یکی از همان مذاکرات ویژه در دولت
احمدی نژاد اســت ،همان مذاکراتــی که البته
احمدی نژاد اخیرا گفته است که با آن موافق نبوده ،
چون ایران در موضع ضعف قرار داشــته اســت.
موضوعی که علی اکبر صالحی رئیس انرژی اتمی
ایران نیز آن را تایید میکند و میگوید احمدینژاد
به او گفته« :این کار خطرناک است و شما ممکن
است زمین بخورید».
علی اکبر صالحی در کتابش با عنوان «گذری در
تاریخ» برای نخستین بار فاش میکند به پیشنهاد
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی به
تیم مذاکراتی پیوسته و از شروط چهارگانه برای
مذاکرات عمان پرده برمیدارد.
به گفته وزیر خارجه سابق کشورمان4 ،شرط برای
انجام مذاکرات محرمانه عمان مطرح میشود؛ اول
مذاکره در ســطح وزیر خارجه برگزار نشــود و
نماینده ما در حد وزیر آنجا نرود .دوم مذاکره برای
مذاکره نباشد .رهبر معظم انقالب میگویند اگر
دیدید در یکی دو جلســه اول نتیجه نمیگیرید
مذاکــرات را قطع کنید یا در جلســه اول و دوم
ی بگیرید ،سوم مذاکره
امتیازی مثل حق غنیساز 
فقط در ارتباط با موضوع هستهای باشد و چهارم
رئیسجمهور هماهنگکننده دو مســیر مذاکره
باشد؛ مسیر اول همان مسیر مذاکره  5+1و مسیر
دوم مذاکره محرمانه با آمریکا.
میکنیم ،گفــت :اول اعالم میکنیم که مثال
افرادی را گرفتیم و بستیم و چه کار کردیم و
چه کسی را گرفتیم ،چه کسی را میگیریم و
چه کسی را خواهیم گرفت! با هر کس در این
کشور تخلف و فساد کرده باید برخورد شود.
این وظیفه ذاتی نیروهای انتظامیو امنیتی و
قضایی است که با متخلفین برخورد کنند اما
تبلیغات باید بعد از عمل باشــد ،به خصوص
آنجا که حیثیت و آبروی مردم در میان است.
رئیس جمهور با تاکید بــر اینکه با همه دنیا
در حال تعامل و مذاکره هســتیم ،افزود :در
ســفر اخیر به قزاقســتان با همسایگان خود
مذاکرات بســیار صمیمان ه و خوبی داشــتیم
و در عیــن حال با اروپا و آســیا نیز در حال
مذاکره هستیم.
روحانی اظهار داشــت :آمریکا نیز خود کاری
کرده که شــرایط مذاکــره را از بین برده ؛ با
روند خوبی داشــتیم مذاکــره میکردیم اما
خــودش آن را تخریب کــرده و پل را خراب
کرده و آن طــرف ایســتاده و میگوید باید
چگونه عبور کنم!؟
به گزارش ایســنا ،رئیــس جمهور خطاب به
آمریکاییهــا افزود :اگر میخواســتید عبور
کنید ،چرا خراب کردید؟ اگر میخواســتید
همدیگر را ببینیــم چرا پل را خراب کردید؟
خودشــان پل را خــراب کــرده و آن طرف
ایستاده و داد میزنند .این که نشد .اگر راست
میگویید بیایید پل را دو مرتبه درست کنید.
پل را که درست کردید خود به خود و به طور
طبیعی رفت و آمد درســت میشود؛ خودت
مؤثر و مخرب و عامل این کار هستی.

