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سیاسی

فرانسه برای  3مقام ارشد سوریه حکم بازداشت صادر کرد
منابع خبری اعالم کردند ،دادگستری فرانسه برای سه نفر از مقامات ارشد سوریه حکم بازداشت صادر
کرده است .بنا بر گزارش روزنامه «لوموند»  ،منابع حقوقی این کشور اعالم کردهاند که یک دادگاه
فرانسه حکم بازداشت بینالمللی را برای سه نفر از مقامات اطالعاتی سوریه به اتهام دست داشتن
در جنایاتی علیه بشریت و همچنین ارتکاب جنایات جنگی صادر کرده است .در این حکم آمده
است ،این افراد مظنون به «مشارکت در اقداماتی نظیر شکنجه ،آدمربایی و »...هستند/.فارس

گزارش
نطق بادامچی نماینده مردم تهران:

در این شرایط چرا خود تحریمیمیکنیم؟!

محمدرضا بادامچی نایب رئیس کمیســیون
اجتماعی مجلس شــورای اسالمیدر نشست
علنی مجلس شــورای اســامیدر نطق میان
دستور خود ،گفت  :امروز  14آبان فردای همان
روزی است که رئیس جمهور متخاصم آمریکا به
خیال خود ما را تحریم کرده است .امروز به فضل
الهی سرآغاز نقش بر آب شدن آن توطئههاست.
در چنیــن روزی بایــد محکــم بایســتیم و
بــرای کاهش اثرات تحریمهــا و خنثی کردن
توطئههــای دشــمن وحــدت عمل داشــته
باشــیم.نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای
اسالمیبا بیان اینکه باید به صورت کارشناسانه
شــرایط تحریم جدید بررسی شود ،افزود :باید
برای به حداقل رســاندن تاثیرات تحریمها بر
زندگی مــردم برنامه عملیاتی طراحی شــود.
متاسفانه در شرایط انباشت بحرانهای متعدد
قرار داریــم که برای حل آنها بــه عزم ملی و
مدیریت درست نیاز است.
وی بیان کرد :نگاه بخشــی نگــر و یک جانبه
نمیتواند کشور را از وضعیت حاضر عبور دهد.
ما در شرایط فعلی به برنامه کارآمد نیاز داریم.
تشــدد مدیریت و تداخل افراد غیرمسئول در
امورات ملی باعث هرج و مرج و عدم کارآمدی
بوده و انفعال مسئوالن و دلسردی عمومیرا به
همراه دارد.نایب رئیس کمیســیون اجتماعی
مجلس شــورای اســامیاظهار کرد :بایستی
اولویتهــای کشــور بــه ویــژه در حوزههای
اقتصادی و سیاســی و علی الخصوص سیاست
خارجی که در ویترین عملکرد نظام جمهوری
اسالمیایران است ،مشخص شود.وی ادامه داد:
دشمن سعی دارد فرصتها و جاذبههای کشور
را برای نسل جوان تحصیلکرده ،سرمایهگذاران
و کارآفرینان کاهش دهد تا به دنبال سرابِ کار
و زندگی بهتر مهاجــرت را ترجیح دهند .باید
بپذیریم بســیاری از مولفههای توسعه از جمله
شاخص امنیت سرمایه گذاری و شادی آسیب
دیده است.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه برخی
در داخل بدون توجه به عالمتهای مهم ،همنوا
با دشمن عمل میکند ،خاطرنشان کرد :هشیار
باشیم هنوز تاثیر گســترده رانت خانمان سوز
تحریم قبلی معلوم نشده است که باز مشاهده
میکنیم کاســبان تحریم صف کشــیده اند تا
با جذب  15درصد یا بیشــتر صادرات نفت را
به دست گیرند و در مقابل کاالی بی کیفیت و
مصرفی با قیمتهای گزاف از طریق غیرقانونی،
قاچــاق و غیرشــفاف روانه کشــور کنند و به
چپاول ثروت کشور و نابودی صنعت ،کشاورزی
و گسترش بیکاری ادامه دهند.وی عنوان کرد:
بدیهی اســت در این شــرایط بخش اداری و
خصوصی از فساد و آلودگی در امان نخواهند بود.
ذی نفعان در بوروکراســی اداری بر شایســته
ســاالری غلبــه و نابرابــری اجتماعــی رواج
خواهد یافت.
بادامچــی ادامه داد :امنیت ،ســرمایه گذاری،
نشاط اجتماعی و قوام زندگی مردم در شرایطی
برگزار میشــود که متغیرهــای اقتصاد کالن
اعم از نرخ تورم و ارز ثابت و قابل پیش بینی باشند،
قوانین و رویههای اجرایــی با ثبات برای همه
شفاف ،مفهوم و موثر باشد ،سالمت اداری برقرار
باشد و اطالعات موثر بر فعالیتهای اقتصادی
به طور شــفاف در دســترس همه شهروندان
قرار گیرد تا در نهایت با افزایش عدالت اجتماعی
ســرانه تولید ناخالص داخلی روند افزایشــی
گیرد.نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
شورای اسالمیبا بیان اینکه در فضای غبارآلود
و غیرشفاف بازرگانی و تجاری جیب سوداگران
انباشته میشــود ،تاکید کرد :فساد دامنهدارتر
شده و فقر و فالکت گریبان گیر مردم و کشور

میشــود.بادامچی با بیان اینکه ایــران دارای
جمعیت جوان ،فرهیخته ،کارآفرین و بزرگترین
ذخایر و فرهنگ غنی اســت ،یادآور شد :امروز
بسیاری از کشورهایی که در گذشته در مقابل
ما بودند به جز آمریکا ،عربســتان ســعودی و
صهیونیستها به واسطه شــرایط بین المللی
مطلوبی که فراهم شــده آماده معامله و تبادل
تجاری هســتند به ویژه  15کشور همسایه از
اهمیــت فوق العاده برای اقتصــاد ما برخوردار
اســت.بادامچی با بیــان اینکه تحریــم و انزوا
زیبنده ظرفیتهای گسترده اقتصاد ما نیست،
ادامه داد :چرا خودتحریمیمیکنیم .شایســته
است با توجه به قطعنامه  1373شورای امنیت
ســازمان ملل با نهایی کردن مصوبات و لوایح
مربوط به گروه مالــی FATFهرگونه بهانه را
از دســت خارجیها بگیریم تــا بتوانیم ارتباط
پولی و تجاری خود را با سایر دنیا ادامه دهیم.
وی بیان کرد :بدعت مجمع تشخیص مصلحت
نظام و ایراد آن به لوایح مصوب مجلس شورای
اســامیبرخالف قانون است و مسبب تضعیف
نهاد قانونگذاری میشــود .همچنین در کارها
تعلل ایجــاد میکند؛ مجلس از حق خود دفاع
کند.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای
اسالمیبا بیان اینکه باید به مردم اعتماد کنیم،
اظهــار کرد :در حــوزه اجتماعــی این اعتماد
وجود ندارد .یک گام نتیجهبخش برای کاهش
آســیبهای اجتماعی و حل مشکل بیکاری،
واگذاری امور به سازمانهای مردم نهاد است .ما
باید به NGOها اعتماد کرده و مسیر فعالیت
آنهــا را هموار نماییم .نبایــد نگاه تنگنظرانه
به ســازمانهای خصوصــی فعــال در حوزه
آسیبهای اجتماعی داشته باشیم.این نماینده
مردم در مجلس دهم تأکید کرد :برای عبور از
وضعیت فعلی بایستی به جوانان اعتماد کنیم،
از فرزندان مملکت خود هراس نداشته باشیم و
به آنها فرصت دهیم.
بادامچی با تأکیــد بر اینکه باید با مردم صریح
ســخن بگوییم ،خاطر نشان کرد :در پروژهها و
تصمیمات بزرگ نظر مردم را جویا شویم ،این
کشور تنها کشور مسئوالن نیست ،کشور مردم
نیز هســت .مردم در قانون اساســی محوریت
دارند و قانون اساسی راه را برای اعتماد مطلق
به مردم باز کرده اســت.به گزارش خانه ملت،
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر
و پردیس در مجلس شــورای اســامیمعتقد
اســت رفراندوم در قانون اساسی تنها مقولهای
تزئینی نیســت و راهحل عینی و عقالنی برای
عبور کشــور از بحرانها اســت ،شایسته است
در شرایط فعلی به مردم اعتماد کرده و برخی
مشــکالت مهم را با آنان در میــان گذاریم و
راهحــل نهایی را از آنها بپرســیم ،اگر به مردم
اعتماد کنیم مردم نیز به ما اعتماد خواهند کرد.

بین الملل
ولید بن طالل یکی از بازداشتیهای هتل «ریتز»:

بازداشتها حق بود ،شکنجه ای هم در کار نبود!

ولید بــن طالل شــاهزاده میلیــاردر معروف
در مصاحبه با شــبکه فاکس نیــوز به موضوع
بازداشتش برای یک ســال اشاره کرد و گفت:
کمپین بازداشــتها در عربســتان در آن زمان
در تاریخ عربســتان مهم بود بسیاری از کسانی
که بازداشــت شــدند به دلیل گسترش فساد
در عربستان مســتحق آن بودند.این میلیاردر
ســعودی ادامه داد :اما آنچه روی داد من قبال
بــه خبرگزاری رویترز هم گفتم ناشــی از یک
سوء تفاهم بود ،ما با بخشش و گذشت و فراموش
کردن از آن عبور کردیم .روابط من با محمد بن
سلمان ،ولیعهد و ملک سلمان ،پادشاه عربستان
ویژه و خاص اســت.به گزارش ایســنا ،ولید بن
طالل در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در زمان
بازداشتش در هتل ریتز کارلتون تحت شکنجه
بوده یا به اجبار و به زور اموال خود را به مقامات
سعودی بخشیده است ،گفت :مسلما این چیزی
اســت که رســانهها که از هر حد و مرزی عبور
کرده و دروغ پراکنی و شایعه پراکنی میکنند،
میگوینــد .من زمانی کــه در حبس بودم این
برنامهها را مشاهده میکردم .آنها از محدودیت
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من به عنوان بازداشــت تعبیــر میکردند .من
شنیدم تیمیکامل برای شکنجه من آمده بودند
و مــن را از پا آویزان کــرد ه و به زندانی تحت
مراقبت شــدید منتقل کرد ه بودنــد .تمام این
اظهارنظرها دروغ است و صحت ندارند.شاهزاده
سعودی درباره سرنوشت اموالش نیز تاکید کرد:
من شایعاتی شنیدم مبنی بر اینکه تمام اموالم
از من گرفته شــده ،اگر به گردش در بازار پولی
عربستان نگاهی بیندازید میبینید همچنان ۹۵
درصد از کمپانی کینگدام هولدینگ متعلق به
ولید است و همه این را میدانند.

آیــت اهلل آملــی الریجانــی رئیس قــوه قضاییه
در جلســه مســئوالن عالی قضایی ،با اشــاره به
گرامیداشــت ســالروز تســخیر النه جاسوسی و
روز ملی مبارزه با اســتکبار جهانــی ،اظهار کرد:
راهپیمایی این روز بسیار پرشــکوهتر و بانشاطتر
از ســالهای گذشته برگزار شد و مردم بار دیگر با مشتهای
گره کرده ،انزجار خود را از اســتکبار جهانی و سرکرده آنها
یعنی آمریکا نشان دادند.
آفتاب یزد -گروه سیاســی :درخواست مذاکره
آمریکا از ایران طی ماههــای اخیر به کررات تکرار
شده است بنابراین اکنون دیگر این مهم چندان برای
ایران و ایرانیها تازگی ندارد .اما مسئله مهم در این
میان آن است که علیرغم اینکه برخی از سیاسیون
کشورمان زمان مذاکره با آمریکا را نامناسب خواندند
و گفتند که تنها و احتماال در صورتی با ترامپ به پای
میز مذاکره خواهند نشست که او به توافق هسته ای
که آن را لغو کرد ،بازگردد ،با این همه تالشها بنا به
گفته پرزیدنت روحانی نه تنها از سوی دونالد ترامپ
برای مذاکره با ایران همچنان ادامه دارد بلکه رئیس
جمهور این بار خبر داد رهبران  4کشــور قدرتمند
جهان واسطه شده بودند که با رئیس جمهور فعلی
آمریکا مالقات کنم .از این رو ،برخی از کارشناسان
ازجملهقاسممحبعلیتحلیلگرومدیرکلسابقوزارت
خارجه در گفت وگو با آفتاب یزد درباره واسطه گری
 4کشور قدرتمند برای دیدار مقامات ایران و آمریکا
گفت :ایران میتوانست از پیشنهاد  4کشورقدرتمند
جهان برای دیدار با ترامپ به نحو مقتضی استفاده
کند و یک مذاکرات  5جانبه ای دیگری را با حضور
 4کشور واسطه گر ایجاد کند در این صورت مواضع
ایران قوی تر از آن زمانی بود که ترامپ همچنان برای
مذاکره دو جانبه تالش میکند.
> درخواست مکرون برای مذاکره دو طرف

درست زمانی که بیم و تردیدها نسبت به خروج دونالد
ترامپ از برجام افزایش یافته بود و کشورهای اروپایی
نیز نگران لغو توافق هسته ای از سوی آمریکا بودند
برخی از کشورهای اروپایی از جمله امانوئل مکرون
رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد مذاکره دو جانبه را
نهتنهادردیدارشباترامپبلکهحتیبهصورتتلفنی
نیز بارها از رئیس جمهور آمریکا درخواست کرد که
باید درباره مسائل مورد مناقشه با ایران به گفت و گو
بپردازد و نباید به بهانههای واهی از توافق هسته ای
به عنوان یک دســتاورد جهانی خارج شود .سپس
اینرئیسجمهورنوپاوجوانفرانسهکهقراربودبهایران
سفر کند ،خطاب به مقامات کشورمان گفت و گوی
تهران و واشــنگتن درباره مســائل سه جانبه مورد
اختالف از جمله موضوعات موشــکی و منطقهای
را به عنوان یکی از شــروطش برای ســفر به ایران
مطرح کرد که این درخواست مکرون برای مذاکره
با آمریکا با واکنشهای بسیار منفی از سوی مقامات
کشورمان روبرو شد تا آنجا که برخی از سیاسیون و
مقامات خطاب به شروط مکرون برای سفر به ایران
گفتند برنامه موشــکی و دفاعی ایران به هیچ روی
قابل مذاکره و گفت و گو نیست و بدین ترتیب سفر
مکرون هم به این بهانه به ایران لغو شد .اما ترامپ
نه تنها به دلیل درخواســت مکرون بلکه به دلیل
اهداف و مذاکرات موفقیت آمیزش با کیم جونگ اون
رهبر کره شــمالی همواره درصدد بود که به نحوی
ایران را هم مانند کره شــمالی به پای میز مذاکره
بکشاند تا از این مهم به عنوان یک دستاورد بزرگ
در کارنامه سیاست خارجه اش یاد شود.
>  8بار درخواست ترامپ برای مذاکره

اما این تمام ماجرا نبود و فارغ از درخواست برخی از
کشورها برای مذاکره ایران و آمریکا جهت حل و فصل
مناقشهها میان دو طرف ،تالشهایی از سوی کاخ
ســفید از مدتها پیش آغاز شده است که به یکی از
این تالشها ،برخی از مقامات کشــورمان در اواخر
تیر مــاه و یک ماه قبل از ســخنرانی فضاحت بار
دونالد ترامپ منفور در ســازمان ملل اشــاره کرد.
از ایــن رو 28 ،تیرماه ،محمود واعظی رئیس دفتر
رئیسجمهور از  8بار درخواست مذاکره و مالقات
ترامــپ با روحانی خبــر داد و گفت« :ترامپ قبال
نهمین قســمت از برنامه اینترنتــی رو در رو با
حضــور محمدرضا خاتمینایــب رئیس مجلس
شورای اسالمیدوره ششم منتشر شد .به گزارش
فارس،بخشی از این گفتوگو به شرح ذیل است:
شــما دوران دانشــجویی خــود را در
دانشگاه علوم پزشــکی تهران گذرانده اید،
طبق بعضی از روایات منتشر شده در تسخیر
النه جاسوســی ظاهرا شما جزء نفرات اصلی
تسخیر سفارت آمریکا بودهاید،در آن برهه
تحلیلتان چه بود ،این بود که ســفارت ،النه
جاسوسی است و باید اشغال شود و به واسطه
این تسخیر مشکالت کشور حل شود؟
اوال که من جزء نفرات اصلی نبودم ،حدود چهار صد
نفر حضور داشتند و ده بیست نفر ،نفرات اصلی بودند
مثل آقای اصغر زاده ،بی طرف ،میردامادی و ....
به نوعی بخشــی از اعضای اصلی حزب
مشارکت بودند.
تسخیر النه جاسوسی توسط دانشجویان یک هدف
مشخصی داشت  ،اعتراض به پذیرش شاه توسط
آمریــکا و اعالم اینکه این از طرف ملت ایران قابل
قبول نیست ،بنایی که برای تسخیر سفارت بود در
حقیقت مثل همه حرکتهای اعتراضی چهار پنج
روزه بــود و بعد از اون ،ادامه این حرکت دیگه در
اختیار دانشجویان نبود  ،در اون برهه در هر گوشه
کشور آشوب و حرکت اعتراضی بود ،تجزیه طلبی
بود،آشوبهای مختلفی بود  ،و با اون حرکت النه
جاسوسی همه اونها از بین رفت و ما بعد از اون
شاهد اون همه گرفتاریها نبودیم.
به نوعی چشم فتنه رو کور کرد.
ببینیــد حاال من این اصطالحــات رو نمیخوام
خیلی راجع بهش بحث کنم ،حاال یه عده میگن
خوب پس معلوم میشه همه این آشوبها زیر نظر
آمریکا بوده ،نه من فکر میکنم یک شور و هیجان و
انسجام و وحدت ملی ایجاد کرد که باعث شد همه
حرکتهاییکهباانقالبضدیتداشتتحتالشعاع

تصورکردهاندکهاگرسهماهبهایرانفشاربیاورندنظام    ساقطمیشود

آیت اهلل آملی الریجانی ،آمریــکا را طاغوت اصلی
زمان دانســت و ادامه داد :در هر نقطه از جهان که
جنایتــی علیه مردم اعم از انواع کودتاها و ناامنیها
رخ میدهــد رد پای آمریکا را میتــوان دید .این
روند را چهل ســال است که درخصوص جمهوری
اسالمیمشــاهده میکنیم و اگر آمریکا بخواهــد بداند که چرا
مردم ما از حکام این کشــور متنفر هستند ،میتواند نیم نگاهی
به فهرست بلندباالی اقدامات گذشته حکام خود علیه جمهوری

اسالمیو مردم ایران بیندازد.
به گــزارش میزان ،رئیس قوه قضاییه بــا تاکید بر اینکه هیئت
حاکمــه آمریــکا باید در جهت اصــاح فهم خــود گام بردارد
و رئیس جمهور این کشــور فریب دروغ گوییهای مشــاورین
خود را نخورد ،تصریح کرد :بر اســاس این محاسبات غلط تصور
کــرده انــد کــه اگــر ســه مــاه بــه ایــران فشــار بیاورند
نظام جمهوری اسالمیساقط میشود .حرکت مردم نشان داد که
آمریکا باید در این خیال خام باقی بماند.

حسن روحانی تایید کرد

میانجیگری 4رهبر قدرتمندجهان
برای مذاکره ایران و آمریکا

آفتاب یزد در این باره با یک کارشناس بینالملل گفتوگو کرده است .او گفته حسن روحانی باید بیشتر تأمل کند
مشــکالت میان دو طرف وجود ندارد .او افزود :زیرا
در غیر این صورت مشخص نیست که تا چه زمانی
این مناقشهها میان دو طرف ادامه پیدا خواهد کرد
و باید در نظر داشت که هزینه اختالف و مناقشهها
را هــر دو طرف میپردازند .این تحلیلگر مســائل
بین الملل ادامه داد :بنابراین هر مناقشهای در عرصه
بینالمللتنهاازطریقگفتوگوقابلحلوفصلاست.
اما اگر روحانی و سایر مقامات ارشد ،زمان گفت و گو
را اکنون مناسب نمیدانند باید خود نیز در این باره
پاسخگو باشند و بگویند چه زمانی برای گفت وگو
مناسب است .او اضافه کرد :آیا تصورها بر این است
که مواضــع آمریکاییها تغییر میکند و میگویند
ما اشــتباه کردیم؟! در این صورت ایران به پای میز
مذاکره خواهد رفــت؟! در حالی که تاخیر در زمان
مذاکره ممکن اســت هزینههای موجود را در رابطه
کنیم .مذاکره برای چه چیزی انجام دهیم .شما اول
اعالمکردهبودایرانیهابرایمذاکرهتماسخواهندگرفت
بــا آمریکا بیــش از پیش افزایــش دهد .محبعلی
رســیدیم،
نتیجه
به
و
دادیم
انجام
که
ای
ه
مذاکر
آن
ســفری
امــا تاکنون که برعکس بوده اســت .در
اظهار کرد :به هر روی این مسئلهای است که روحانی
بعدی
مذاکره
برای
زمینه
تا
بگذارید
احترام
آن
بــه
در
شرکت
که ســال گذشــته رئیسجمهور برای
باید درباره آن تصمیم بگیرد.
درست شود».
مجمع عمومیســازمان ملل بــه نیویورک رفتند
ترامپ  8بــار برای مالقات با رئیسجمهوری ایران
> شرایط متفاوت ایران با کره شمالی
> درخواست 4کشور برای گفت و گو با ترامپ
تماس گرفت ».بعد از این سخنان محمود واعظی
این مدیرکل سابق وزارت خارجه با بیان اینکه حتی
رئیس جمهور همچنین در ادامه سخنانش در دیدار
رئیس دفتــر روحانی بود که برخی این تالشها را
مذاکره آمریکا با کره شمالی هم به نفع کیم جونگ
با معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی
غیرواقعی خوانده و اظهار کردند که این پیغامها و
اون تمام شده است ،گفت :برخالف برخی که در ایران
رهبران
بودم،
نیویورک
که
ی
ایام
همین
«در
گفت:
درخواستها را نباید جدی گرفت .زیرا هدف ترامپ
تصور میکنند مذاکره آمریکا با کره شمالی به نفع
جمهور
رئیس
با
که
بودند
شده
واسطه
بزرگ،
کشور
4
تنها ایجــاد جنگ روانی علیه ایران اســت و او به
ترامپ تمام شــده است باید اذعان کرد که این طور
موضوع
این
حالیکه
در
کنم
مالقــات
آمریکا
فعلی
هیچ روی قصد حل و فصل اختالفات را ندارد .از سویی
نیست .او افزود :کره شمالی حتی تهدیدات آمریکا
تعهدات
به
نــدارد،
پیغام
اینقدر
و
واســطه
به
نیاز
اگرترامپبهدنبالمذاکرهباایراناستبایدحسننیت
را نسبت به خود و کشورش کاهش داده است و این
عمل کنید  ،با هم صحبت میکنیم ».روحانی اضافه
خــود را ثابــت و به مذاکرات هســته ای که آن را
امرسبب گشــت که حتی روابط کیم جونگ اون با
کرد « :ما برای حرف زدن مشــکل نداریم به شرط
لغو کرد ،بازگردد .عالوه بر این ،حشمت اهلل فالحت
همسایگانش هم بهبود پیدا کند .به هر روی ایران
قول
حرف،
برای
که
باشــد
طرفی
ما،
طرف
اینکه
امنیت
پیشه رئیس کمیسیون سیاست خارجی و
شرایطش از منظر اقتصادی ،ژئوپلیتیک و منطقه ای
مقابل
طرف
اگر
باشــد.
قائل
ارزش
خودش
عهد
و
باره
8
درخواســت
ملی مجلس نیز پیش تر درباره
با کره شمالی متفاوت است .به همین دلیل بعید به
زدن
حرف
باشــد
قائل
ارزش
پیمانش
به
و
عهد
به
بود
گفته
یزد
آفتاب
ترامپ از ایران جهت مذاکره به
نظر میرسد که آمریکا به دنبال ایجاد شرایط سختی
به
و
بزند
حرف
بنشیند
تواند
ی
م
آدم
ندارد.
مشکلی
به
رســیدن
گاه
هیچ
که آمریکا هدفش از مذاکره
باشد که ایران نتواند به پای میز مذاکره با ترامپ برود.
نتیجه برســد ».بر این اساس ،اگرچه ترامپ بنا به
نتیجه نبوده است .بارها هیئت آمریکایی درخواست
مدیرکل سابق وزارت خارجه اظهار کرد :از سویی قرار
اعتقاد برخی به دنبال گرفتن امتیاز از ایران اســت
مذاکــره و مالقات با هیئت ایرانی را مطرح کرد اما
نیست موضوعات مذاکره دو طرف تغییر پیدا کند
و میخواهد ایران را مانند کره شــمالی به پای میز
هیئت ایرانی این درخواست را همواره رد کرده است.
بلکه موضوعات مذاکره پیرامون همان مسائل قبلی
دستاورد
یک
عنوان
به
مهم
این
از
تا
بکشاند
مذاکره
هدف ترامپ از مذاکره ضربه زدن به جایگاه و موضع
از جمله خاورمیانه و مناسبات دو جانبه است.
در دولتش یاد شــود ،اما  4قدرت بزرگ جهان چه
ایران است .او همواره نشان داده که بسیار غیرقابل
> لزوم تامل درباره پیشنهاد  4کشور
اهدافی را از واسطه گری برای مذاکره میان ایران و
اعتماد است.
امریکا دنبال میکنند؟ آیا این تالشها برای تحقق
محبعلی با اشاره به اظهارات روحانی درباره واسطه
> بازهم ،پیغامهای آمریکا برای مذاکره!
گفت و گــو تنها به خاطر حفظ برجام اســت؟ از
گری چهار کشور قدرتمند جهان برای دیدار ایران
درباره
هرازگاهش
های
ه
اشار
از
روحانی
اساسا
سویی
پس از این همــه علیرغم اینکه تالشهای ترامپ
با ترامپ اظهار کرد :هر زمان که مناقشه ای میان دو
درخواستهای مکرر آمریکا با ایران چه مقصودی
برای مذاکره با ایران راه بــه جایی نبرد ،بازهم روز
کشور روی میدهد کشورهای دیگر با توجه به منافعی
دارد؟ آفتاب یزد موارد مذکور را مورد بررسی قرار
گذشــته پرزیدنت روحانی از پالسها و تالشهای
که دارند برای حل و فصل مناقشه تالش میکنند
داده است که در ادامه آن را میخوانید.
آمریکا برای مذاکره با ایران ســخن گفت و افزود:
تا به نحوی به منافع خودشــان هم دست یابند .او
«مرتــب برای ما پیغام میدهنــد که بیایید با هم
افزود :به هر جهت ایران میتوانســت از پیشنهاد 4
> تاخیر در مذاکره یعنی افزایش هزینه
مذاکره کنیم ».بنابراین اگرچه این نخســتین بار
کشــورقدرتمند جهان برای دیدار با ترامپ به نحو
و
خارجه
وزارت
قاســم محبعلی مدیرکل ســابق
نیست که حسن روحانی از درخواست ایاالت متحده
مقتضی اســتفاده کند و یک مذاکرات  5جانبه ای
تحلیلگر مسائل بین الملل درباره اظهارات روحانی
برای مذاکره میگویــد و او قبل از این نیز بارها به
دیگری را با حضور 4کشــور واسطه گر ایجاد کند
مذاکره
برای
آمریکا
پی
در
پی
درخواســت
بر
مبنی
درخواســتهای مکرر آمریکا جهت این مهم اشاره
در این صورت مواضع ایران قوی تر از آن زمانی بود
با ایران و هدف از بیان چنین اظهاراتی به آفتاب یزد
کرده اســت اما همین اشارتهای کوتاه و هراز گاه
که ترامپ همچنان بــرای مذاکره دو جانبه تالش
گفــت :فــارغ از اینکه رئیس جمهــور چه هدفی
حسن روحانی جای بســی تامل دارد و به سادگی
میکنــد .محبعلی در پایان گفت :اگر به راســتی
را از بیان چنین مســائلی دنبال میکند باید اذعان
نمیتوان از آن گذشت .از این رو ،پرزیدنت روحانی
 4کشــور قدرتمند جهان درخواست دیدار ایران با
داشــت مســئله مســلم میان ایران و آمریکا این
روزگذشــته باز هم به درخواستهای مکرر آمریکا
ترامپ را مطرح کردند شاید به نفع ایران بود که یک
اســت که اختالف میان واشــنگتن و تهران تنها با
برای مذاکره با ایران اشــاره کــرد و گفت« :مرتب
گفت و گوی چند جانبه با حضورهمان کشورهای
گفت وگو قابل حل و فصل است .راه دیگری برای حل
بــرای ما پیغام میدهند که بیاییــد با هم مذاکره
واسطه را فراهم بیاورد.

اظهارات جالب محمدرضا خاتمی:

براندازی که سرش به تنش بیارزد نمیشناسم

قرار بگیره و حربه اصلی همه این حرکتها ضدیت
با امپریالست بود .در حقیقت یک برگ باالتری رو
در درون نظام دانشجوها رو کرده بودند ولی به هر
حال اون اتفــاق  ،االن که فکر میکنم تداوم اون
خیلی به نفع کشور و انقالب نبود.
نقش خود شما در تسخیر النه چه بود؟
دفتر تحکیم که اونوقت مســئولیت این کار رو بر
عهده داشــت افرادی رو از دانشگاههای مختلف
تهران که کامال دلبســته به نظام و انقالب بودند
انتخاب میکردند که بیــان این کار رو بکنند،ما
اصال نمیدونستیم حرکت اصلی چیه ،میدونستیم
یک اتفاقی قرار هســت بیفته ولــی جزئیات رو
نمیدونســتیم،ما میدونســتیم که یک حرکت
اعتراضی ضد آمریکایی قرار هست اتفاق بیفته بعد
که در داخل ســفارت رفتن ،مسئولیتها تقسیم
شــد .من نقش روابط عمومیرو بر عهده داشتم،
خبرنگاران داخلی و خارجی که میخواستن ارتباط
برقرار کنــن و مصاحبهها و  ...کار من هماهنگی
الزم برای اومدن و رفتن خبرنگارها بود.
قبول دارید در ســال  76رای به برادر
شما رای نه به آقایهاشمیبود؟
ببینید من به نظرم آقایهاشمیدر اون سال نماد
یک جریان حاکم در کشور بود که مردم تغییر رو
میخواســتن  ،ما احساســمون این بود که این
دیدگاه ما نسبت به مردم ساالری و دموکراسی و
توسعه سیاســی در دولت ایشون وجود نداشت ،و
نســل جدیدی که آمده بود االن فضای جدید رو
میطلبید و جریان اصالحات با شــعارهاش این
قلــوب رو به خــودش جذب کرد .در ســال 84
بزرگترین علت پیروزی آقای احمدی نژاد در 84

اشتباه استراتژیک اصالح طلبان بود ،آقای معین،
آقای مهر علیزاده ،آقای کروبی و  ...ما آراء خودمون
رو شــکوندیم ،ما در اون برهه تحلیلمون این بود
که حتما انتخابات دو مرحله ای هســت و حتما
آقایهاشــمیبه دور بعد میره و هرکســی مقابل
آقایهاشمیقرار بگیره ،برنده است .ما اینجا خامیو
کم تجربگی کردیم .
در  84کــی باید به نفع فرد دیگری از
اصالحات کنار میرفت؟
ما اون زمان میگفتیم بیایم یک راهکار بزاریم مثل
نظرسنجی که نتونستیم،به هر حال قبول نشد ،ما
پیشنهاد دادیم ولی قبول نشد ،وقتی ما دیدیم قبول
نشد ای کاش ما کنار میرفتیم یعنی دکتر معین
کناره گیری میکرد ،میخواهم بگم اشتباه ما هم بود.
ســال  88و اون اتفاقاتــی که بعد اون
افتاد شــما معتقدید که روندی که جریان
اصالحات انجام داد درست بود یا نه؟
ما اگر به سال 88بر میگشتیم اصال نباید در انتخابات
کاندیدا میداشتیم برای اینکه معتقد بودم که امکان
اینکه بزارن یک اصالح طلب رئیس جمهور بشــه
وجود نداره،اوال من ایــن رو بگم در حوادث بعد از
 88شما نمیتوانید دســت هیچ جریان و سازمان
اصالحطلبروپیداکنید.تنهاچیزیکهپیدامیکنید
بیانیههای آقای موســوی و خاتمیاست ،تظاهرات
در سال  88گستردگی نداشت .عمدتا چندتا شهر
و عمده اش تهران بود ،روز بعد از انتخابات هم همه
را دستگیر کردند و همه احزاب پلمپ شد و سازمانی
وجود نداشت که دعوت به تجمع بکند.
چرا بــه ادامه اصالحــات معتقدید و
به دنبال براندازی نمیروید؟
اینانقالبونظامحاصلفداکاریهاوازخودگذشتگیها

و رشادتهاست،شــما به آســانی ایــن تجربهها
را نمیتوانیــد کنار بزارید،بنیانهــای این نظام،
بنیانهای بســیار استواری اســت که باید بهش
تکیه کرد .از ســوی دیگه براندازی با چه کسی؟
منخودمفکرمیکنم کهچرابابراندازیمخالفم،مابا
منافقینمیخوایمانقالبکنیم؟باسلطنتطلبها؟
باالخــره مــردم یه تجربــه از ســلطنت دارن!
ما میخوایم با اون فراریهایی که پولشــون رو از
سازمان سیا میگیرن براندازی کنیم؟ من هیچ کس
که سرش به تنش بیارزه و بخواد بیاد براندازی بکنه
و آینده ای بهتر برای مردم رقم بزنه نمیبینم،من
آینده رو با براندازی خیلی تاریک میبینم.
محمدرضا خاتمی
بخشهای دیگری از اظهارات ّ
در برنامه رو در رو از این قرار است:
 دیدار خصوصی برادرم با پادشاه عربستان صحتدارد امــا محتوای آن را طوری که ســردار نقدی
بیان کرد ،تکذیب میکنم
 برادرم با حســنی مبارک و حتی جان کری همدیــدار کرده بود و بعدا گــزارش این دیدارها را به
رهبری هم داده بود
مهدیهاشمیرفسنجانیخیلیپرتالشوزرنگاست نوبخت مدیری اســت که به درد یک کشور گلو بلبل میخورد
 راکتور اراک نماد علم و اراده ایرانی بود ما اصالح طلبان اعتراضهای جدی به روند فعلیآزادی و دموکراســی داریم اما راه اصالح را بسته
نمیدانیم چون آستانه تحمل مخالف در نظام وجود
دارد
 مخالف عبور از روحانی هســتم ،حمایت مان رااز روحانی دریغ نمیکنیم ،اما منتقد جدی وضع
موجود هم هستیم
 در دیدار اخیــر اصالح طلبان با رییس جمهورحضور نداشتم چون دعوتم نکردند
 مردم به وضع موجود انتقاد دارند اما خواســتاربراندازی و انقالب نیستند

