
ادامه از صفحه اول
ــدن مصوبه  ــم را براي تندتر ش ــان 67 متم جمهوريخواه
ــورمان پيشنهاد كرده بودند كه هيچ يك از آنها در سنا  عليه كش
ــيدند كه تندتر شدن  ــد. جمهوري خواهان مي ترس تصويب نش
لحن اين مصوبه عليه تهران، باعث عدم همراهي دموكرات ها 
ــود. اين  ــوي رئيس جمهور ش ــدن قانون نهايي از س و امضا نش
درحالي است كه كاخ سفيد اعالم كرده اگر اين طرح در مجلس 
ــود باراك  نمايندگان نيز بدون انجام تغييرات عمده تصويب ش

اوباما آن را امضا خواهد كرد.

تندروها چه مي خواهند؟
ــي و يكي  ــواه ايالت تنس ــناتور جمهوريخ ــاب كوركر س ب
ــته اي با ايران،  ــارت بر توافق هس ــان اصلي طرح نظ از طراح
ــت قدرت از  ــناي آمريكا را «بازگش ــرح در س ــب اين ط تصوي
ــت جمهوري به كنگره» خواند. تعبيري كه به خوبي نشان  رياس
مي دهد چگونه مذاكرات هسته اي تحت تأثير اختالفات حزبي 

در واشنگتن قرار گرفته است.
ــنا آن را تصويب كرده،  ــنهادي كه س ــاس قانون پيش براس
ــه محض تكميل  ــق نهايي را ب ــكا بايد متن تواف ــت آمري دول
ــتد. اين قانون  ــواد محرمانه به كنگره بفرس ــدن به همراه م ش
ــه مدت 30 روز  ــد لغو تحريم ها را ب ــنهادي همچنين رون پيش
ــا باقي ماندن تحريم ها  ــي در كنگره براي لغو ي كه زمان بررس
ــده از اين طرح بر اين  ــر ش ــت، متوقف مي كند. متن منتش اس
ــي از  ــر خارجه آمريكا بايد در بخش ــح دارد كه وزي ــه تصري نكت
گزارش خود، كنگره را در جريان توان و ميزان دسترسي آژانس 
ــي از برنامه هسته اي ايران  بين المللي انرژي اتمي براي بازرس
ــه اين كه آيا آژانس بين المللي انرژي اتمي  ــرار دهد و «از جمل ق
دسترسي كافي براي بازرسي سايت هاي مشكوك يا ادعاهاي 
ــته اي مخفي دارد و اين كه آيا منابع  مربوط به فعاليت هاي هس
ــتي آزمايي مورد نياز  مالي الزم، نفر و اختيارات كافي جهت راس
ــه اين طرح در مورد  ــق را دارد يا نه.» در ادام ــا مربوط به تواف ي
«دوره بازنگري» كنگره آمده است: «طي دوره 30 روزه تقويم، 
پس از ارائه (توافق) توسط رئيس جمهور، كميته روابط خارجي 
ــنا و كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان، به نحو مقتضي  س
جلسات استماع و توجيهي برگزار كرده و يا به انحاي ديگر براي 
ــق، اطالعات دريافت مي كند.» در اين  ــري كامل بر تواف بازنگ
ــفيد توافق را با تأخير و پس  ــده كه اگر كاخ س طرح تصريح ش
ــد، دوره نظارت بر توافق، 60  ــوالي به كنگره ارائه ده از 10 ج
ــد بود. اين طرح حق توقف اجراي تحريم ها در دوره  روزه خواه
ــي  5 روزه تحويل توافق به كنگره و دوره 30روزه ابتدايي بررس
ــت اين روند زمان  ــور روزهايي اضافي كه ممكن اس و همين ط
ببرد را از رئيس جمهور مي گيرد. سناتورها در مورد دوره بررسي 
ــول اين دوره «رئيس جمهور  ــته اند كه پيش و در ط توافق نوش
ــران تحت هر مجوز قانوني را  ــاي موجود مربوط به اي تحريم ه
ــداده يا به هر نحو  ــق نكرده، كاهش يا تخفيف ن ــبك يا تعلي س
ــري اجراي آنها را محدود نكرده و از اجراي هرگونه از اين  ديگ

تحريم ها بر اساس توافق» خودداري نخواهد كرد.

ــي،  ــاس اين طرح، در صورتي كه كنگره پس از بررس بر اس
ــد، رئيس جمهور «12روز تقويمي» براي  توافق جامع را رد كن
ــت. وي در اين  ــي وتوي تصميم كنگره زمان خواهد داش بررس
ــدت هم حق كاهش يا توقف اجراي تحريم هاي ايران به هر  م
ــه اوباما مصوبه  ــت. در ادامه در صورتي ك ــو را نخواهد داش نح
ــنا و مجلس  ــد، نمايندگان س ــو كن ــق را وت ــره در رد تواف كنگ
ــت كه تعداد  نمايندگان «10روز تقويمي» فرصت خواهند داش
دو سوم آرا را كه براي سلب حق وتو از رئيس جمهور الزم است، 
ــن دوره نيز رئيس جمهور حق كاهش يا  ــع آوري كنند. در اي جم
توقف اجراي تحريم هاي ايران به هر نحو را نخواهد داشت. بر 
ــنگتن حتي در صورتي كه كنگره نهايتا  ــاس، عمال واش اين اس
نتواند وتوي اوباما را با جمع آوري 67 رأي مسدود كند، مي تواند 

ــراي توافق و توقف اجراي تحريم ها را به بهانه اختالف نظر  اج
با كنگره تا 52 روز به تأخير بيندازد.

ــترك يا  البته تعليق تحريم هاي مربوط به برنامه اقدام مش
ــران و گروه 1+5 به  ــال 2013 ميان اي ــق موقتي كه در س تواف
ــت آمد، از اين امر مستثنا شده است. بي بي سي نوشته اوباما  دس
ــت تحريم هايي را كه  ــا وجود تصويب اين طرح خواهد توانس ب
ــته اي  با احكام اجرايي رئيس جمهوري آمريكا عليه برنامه هس
ــه لغو تحريم هاي  ــد لغو كند اما قادر ب ــران به اجرا در آمده ان اي
ــده  ــن وجود در اين طرح تصريح ش ــد بود. با اي ــره نخواه كنگ
ــط كنگره، تنها توسط كنگره  ــده توس لغو تحريم هاي وضع ش
ــت و به همين دليل نمايندگان بايد به طور كامل  امكان پذير اس

توافق را مورد بررسي قرار دهند.

سنگ اندازي تندروها
ــق احتمالي 5+1،  ــره بر تواف ــرح نظارت كنگ تصويب ط
ــت خارجي دولت  ــكار در برابر سياس ــنگ اندازي آش ــك س ي
ــنا و  ــته دويچه وله، اگر س ــه نوش ــرا  ب ــت، زي ــاراك اوباماس ب
ــه اي در مخالفت با توافق  ــس نمايندگان آمريكا قطعنام مجل
ــانند دولت اوباما نخواهد  صورت گرفته با ايران به تصويب برس
ــره عليه ايران  ــراي لغو تحريم هاي كنگ ــت زمينه اي ب توانس
ــر بزرگي از تحريم ها عليه  فراهم كند. تحريم هاي كنگره كس
ــورمان را تشكيل مي دهد. اين طرح تاكيد مي كند كه اين  كش
تحريم ها فقط به صورت دائم و فقط در صورت تصويب كنگره 

لغو خواهند شد.
ــودن ايران در  ــر، غيرقابل اعتماد ب ــرض طرح اخي پيش ف
ــر ادعاهاي البي هاي  ــوح تحت تاثي ــت كه بوض مذاكرات اس
ــده و هرچند اوباما از  ــت و عربي طراحي ش تندروى صهيونيس
ــه تصويب چنين طرحي  ــش به تصريح گفته بود ك مدت ها پي
ــرات با ايران بگذارد و بارها  ــد اثرات منفي بر روند مذاك مي توان
تاكيد كرده بود كه آن را وتو خواهد كرد، اما حاال به نظر مي رسد 
ــاي كنگره از اين طرح ،كاخ  ــمگير دموكرات ه با همراهي چش

سفيد قصد دارد كمي انعطاف نشان دهد.

صف آرايي تازه در كنگره
هرچند روز گذشته 150 نماينده دموكرات كنگره آمريكا در 
ــي و  نامه اي خطاب به باراك اوباما از او براي اتخاذ گزينه سياس
ــاله برنامه هسته اي ايران تشكر  انجام مذاكرات براي حل مس
ــد  ــده اند، اما به نظر مي رس ــتار ادامه اين روند ش كرده و خواس
ــته اي، جناح هوادار  تصويب طرح نظارت بر توافق احتمالي هس
مذاكرات را بشدت تضعيف كرده و آينده اجراي توافق هسته اي 
را در هاله اي از ابهام قرار داده است. شايد براي همين است كه 
ــه خود به مخالفان مذاكرات يادآوري  ــده البته در نام 150 نماين
كرده اند: «اگر اياالت متحده آمريكا اين مذاكرات را رها كند يا 
ــود، نه تنها در اتخاذ راهي صلح آميز براي  ــبب شكست آن ش س
ــت خورده ايم، بلكه راه دستيابي  جلوگيري از ايراني اتمي شكس
ــم. در اين حال احتماال  ــران به چنان هدفي را هموار كرده اي اي
ــت تحريم هاي چندجانبه با شكست روبه رو مي شود و در  سياس
نتيجه ايران برنامه اتمي خود را بدون مانع و محدوديت تسريع 

مي بخشد.»
اين نمايندگان با تاكيد بر اين كه «جنگ نمي تواند در نفس 
ــد كه حمله نظامي تنها  ــد»، تصريح كردن خود مايه امنيت باش
شايد بتواند برنامه اتمي ايران را يك يا دو سال عقب بيندازد؛ ما 
ــد ابزارهاي ديپلماتيك را در همه ظرفيت خود به كار گيريم  باي
و بگذاريم مذاكرات مسير خود را بپيمايد. آنها گفته اند: «ما بايد 
وقت و امكان الزم را در اختيار مذاكره كنندگان قرار دهيم تا به 
ــي ادامه دهند و آن را به  ــرفت هاي خود در چارچوب سياس پيش
توافقي بلندمدت و اثبات پذير تبديل كنند؛ اگر در اين راه توفيق 
ــت و گزينه هاي ديگري را  ــم آنگاه كنگره آماده اقدام اس نيافتي
ــتيابي ايران به سالح اتمي جلوگيري كند به شما ارائه  كه از دس

خواهد داد.»
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رهبر معظم انقالب:
 حفظ ياد شهيدان
 يك فريضه است

ــالمي در ديدار اعضاي  ــات رهبر معظم انقالب اس بيان
ستاد كنگره بزرگداشت سه هزار شهيد استان سمنان كه در 
ــده بود، صبح پنجشنبه در اين  تاريخ 1394/2/14 برگزار ش

كنگره در سالن غدير شهر سمنان منتشر شد.
ــاره به  ــه اي در اين ديدار با اش ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ويژگي هاي برجسته استان سمنان و تربيت شخصيت هاي 
ــي، برگزاري كنگره شهداي  ــته ديني، علمي و سياس برجس
ــتان سمنان و تجليل از فداكاري و ايثار شهيدان را كاري  اس
ــد: فداكاري هاي  ــا ارزش خواندند و گفتن ــيار خوب و ب بس
ــالمي است، و  ــهيدان، ذخيره ماندگاري براي انقالب اس ش

حفظ ياد آن عزيزان، يك فريضه است.
ــان به تالش برخي بدخواهان، براي فراموش شدن  ايش
ــد: فعاليت ها در تجليل  ــاره كردند و افزودن ــهيدان اش ياد ش
ــهادت  ــد كه معارف ش ــهيدان بايد با اين هدف باش از ياد ش
ــان»، در مخاطبان به معناي واقعي كلمه  ــي «ايثار و ايم يعن

نافذ شود.
رهبر انقالب در بيان ضرورت توجه به ابزارهاي افزايش 
ــان  ــل جوان، خاطرنش تأثيرگذاري در مخاطبان بويژه نس
ــوان امروز كمتر از  ــي، همت، عزم و ايمان ج ــد: تواناي كردن
جوان دهه 60 نيست، اما جوان امروز در معرض تهديدهاي 
ــط با ابزارها و  ــرار دارد كه اين افكار غل ــاك فكري ق خطرن
ــطح گسترده اي قابل انتشار  ــايل ارتباطي فراوان، در س وس

هستند.
ــت  ــادآوري اهمي ــا ي ــه اي ب ــت اهللا خامن ــرت آي حض
«مخاطب شناسي» و برقراري ارتباط مؤثر با مخاطبان، و با 
تأكيد بر توجه به تفاوت هاي فرهنگي در ارتباط با مخاطب، 
گفتند: در اين زمينه بايد ضمن استفاده از متخصصان، علما 
و كساني كه در مسائل ارتباطي تجربه دارند، از ابزار هنر نيز 

حداكثر بهره گيري صورت پذيرد.
ايشان، صحنه هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي و مهم تر 
ــاي رويارويي ايران  ــه عرصه فرهنگي را از عرصه ه از هم
ــمن به شكل  ــمنان، خواندند و افزودند: دش ــالمي با دش اس
ــت و مي بايست با آمادگي كامل و  ويژه اي در حال مبارزه اس

شناخت شگردهاي آن، مقابله كرد.

با تصويب اليحه نظارت بر توافق

«سنا» كار اوباما را سخت كرد

ــعودي به مردم مظلوم  ــان با ادامه حمالت رژيم س همزم
ــر از اين اقدام  ــان حقوق بش ــت آمريكا و مدعي ــن و حماي يم
ــهر كشور  تجاوزكارانه، نمازگزاران جمعه در تهران و صدها ش
در پايان اين آيين، با برگزاري راهپيمايي ضمن محكوم كردن 
ــعود، همبستگي خود را با مردم مظلوم  تجاوز ارتش رژيم آل س

يمن اعالم كردند. 
ــتگي با مردم  ــورمان در اعالم همبس راهپيمايي مردم كش
ــئوالن كشورمان نيز  ــد  كه مس يمن در حالي ديروز برگزار ش
ــكل  ــروع بحران، ضمن تاكيد بر ضرورت حل مش از زمان ش
ــي و محكوم كردن مداخالت  ــاري گفت وگوهاي داخل از مج
ــرده، كمك هاي  ــالش ك ــف ت ــاي مختل ــي، از راه ه خارج

انساندوستانه خود را به مردم يمن برسانند.
ــه اين كمك ها كه البته به دليل ممانعت غيرقانوني  از جمل
ــت مردم يمن نرسيده، كمك هايي  ــتان سعودي به دس عربس
ــته از طريق هواپيما به اين كشور  ــت كه در هفته هاي گذش اس
اعزام شده و آن طور كه نماينده ولي فقيه در هالل احمر ديروز 
ــوي هالل احمر براي  ــتي از س ــالم كرد امروز نيز يك كش اع
رساندن كمك هاي انساندوستانه ايران، به سمت يمن حركت 
ــالم والمسلمين عبدالحسين معزي، اين  مي كند. حجت االس
مطلب را در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه ديروز تهران 

اعالم كرد.
ــاي ديروز به  ــران هم در خطبه ه ــب نماز جمعه ته خطي
ــفانه در 44 روز گذشته  ــاره كرد و گفت:  متاس ماجراي يمن اش
ــوراي امنيت سازمان ملل به جاي حمايت از مظلوم عمال از  ش
ظالمان حمايت و شرايط را براي استمرار جنايات فراهم كرد.

ــي برخي از  ــكوت و بعضا همراه ــاد از س ــا انتق ــي ب خاتم
ــالمي در قبال جنايات رژيم سعودي خطاب به  دولت هاي اس
اين حكام گفت: تاريخ امروز را به خاطر خواهد سپرد و مهر داغ 
ــما خواهد زد، همانگونه كه امروز بسياري از  خيانت را بر نام ش

ملت ها مهر خائن الحرمين را براي آل سعود زده اند. 
ــهرهاي مختلف ضمن  ــورمان نيز ديروز در ش ــردم كش م

ــيانه رژيم  ــه اي، جنايت وحش ــا صدور قطعنام ــي، ب راهپيماي
آل سعود را در يمن محكوم كردند.

ــعود  راهپيمايان با اعالم انزجار و تنفر از تجاوز رژيم آل س
ــالمي  ــازمان همكاري هاي اس از مجامع بين المللي بويژه س
ــتند براي فراهم كردن  ــالم خواس و مجامع حقوقي جهان اس
ــعود اقدام  ــته آل س ــران جنايتكار و وابس مقدمات محاكمه س

كنند.

افخم: رياض، يمن را به گروگان گرفته است
ــعود، اين رژيم  ــان با واكنش ها به جنايات آل س اما همزم
ــد و در اظهاراتي  ــود ادامه مي ده ــان به تجاوزهاي خ همچن
ــه تالش مي كند ايران را به دخالت در امور يمن متهم  فرافكنان
ــادل جبير، وزير  ــن اين موارد، اظهارات ع ــد. يكي از آخري كن
ــترك وي  ــور بود كه در كنفرانس خبري مش ــه اين كش خارج
ــه با واكنش  ــه آمريكا مطرح و البت ــان كري، وزير خارج ــا ج ب

سخنگوي وزارت خارجه كشورمان همراه شد.
ــات گفت:  ــتن اين اتهام ــردود دانس ــم با م ــه افخ مرضي
ــته تحليل هاي  ــي و مبتني بر يك رش ــن اظهارات فرافكن  اي

تكراري و بي فايده است.
ــعودي درحالي مدعي دخالت ايران در  ــزود: مقام س وي اف
ــور يمن براي تامين منافع  ــت كه بيش از 40 روز كش يمن اس
ــالت نظامي قرار  ــش بي وقفه هدف حم ــاض و هم پيمانان ري
ــي، دريايي و هوايي به گروگان  ــا محاصره كامل زمين دارد و ب

گرفته شده است .
ــخنگوي وزارت خارجه تصريح كرد: مردم يمن همانند  س
همه ملت هاي مستقل اجازه دخالت در امورشان را تحت هيچ 

عنواني به هيچ كشوري نخواهند داد.
افخم اظهار كرد: ايران در چارچوب اصول اسالمي و انساني 
پايان محاصره يمن و ارسال فوري كمك هاي انسان دوستانه 
ــلمان را  ــور مس ــاني در اين كش براي جلوگيري از فاجعه انس
ــيار ضروري مي داند.سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره  بس
به اين كه گفت وگو بهترين راه براي پايان بحران و رسيدن به 
ــت ؛ اضافه كرد: توقف عمليات  يك راه حل منطقي و پايداراس
ــاي يمني براي  ــرگيري گفت وگوه ــي عليه يمن و از س نظام
تشكيل دولت فراگير گام هاي فوري واساسي براي حركت در 

مسير راهكار سياسي است.

راهپيمايي مردم ايران در همبستگي با مردم مظلوم يمن

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
ــناي آمريكا  ــه مصوبه س ــالمي در واكنش ب ــوراي اس ش
ــت: اگر آمريكايي ها  ــته اي، گف براي نظارت بر توافق هس
ــا همزمان با  ــو تحريم ه ــي بر لغ ــران مبن ــته اي به خواس
ــالمي طرح  ــوراي اس انجام توافق عمل نكنند، مجلس ش
ــته اي را  ــي فعاليت هاي هس ــه تداوم تمام ــزام دولت ب  ال

به جريان خواهد انداخت.
ــنا اظهار كرد:  عالء الدين بروجردي در گفت وگو با ايس
ــتبه شده، زيرا آنها  من فكر مي كنم امر بر آمريكايي ها مش

فكر مي كنند فقط آمريكا طرف توافق با ايران است. 
ــائل  ــه مس ــا در هم ــه آمريكايي ه ــزود: گرچ وي اف
ــاس آن عمل  ــر مي برند و براس منطقه در يك توهم به س
ــته اي بايد بدانند كه  ــاله هس ــد، اما در رابطه با مس مي كنن
 طرف مقابل ما، مجموعه 1+5 است و ما خارج از اين روال

 عمل نمي كنيم.
ــد جمهوري  ــاره به تاكي ــس با اش ــده مجل ــن نماين اي
ــالمي ايران براي لغو تمامي تحريم ها همزمان با انجام   اس
ــت جمهوري  ــته اي اظهار كرد: اگر اين خواس ــق هس تواف
اسالمي ايران محقق نشود، اساسا توافقي صورت نخواهد 

ــاز جداگانه اي  گرفت، بنابراين اگر آمريكايي ها بخواهند س
بزنند، خودشان را در جامعه جهاني منزوي كرده اند، ضمن 
ــول جمهوري  ــچ وجه مورد قب ــاله به هي ــن كه اين مس اي

اسالمي ايران نخواهد بود.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: اگر آمريكايي ها بخواهند برخالف 
ــت جمهوري اسالمي عمل كنند، ايران هم توافق را  خواس
ــوراي اسالمي نيز براساس طرحي  نمي پذيرد و مجلس ش
ــيده اين تكليف را  كه پيش از اين فوريتش به تصويب رس
ــراي دولت ايجاد خواهد كرد كه تمامي فعاليت هاي قبلي  ب
ــرايطي توافق ژنو نيز  خود را ادامه دهد و عمال در چنين ش

كان لم يكن خواهد شد.
ــبت به اين موضوع  ــردي اظهار كرد: مجلس نس بروج
ــرايط را رصد مي كند و در صورت نياز ــت و ش ــاس اس  حس

 به وظيفه خود عمل خواهد كرد.سيدحسين نقوي حسيني، 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
هم از تهيه طرحي 2فوريتي خبر داد كه براساس آن توافق 
ــد و  ــران و 1+5 بايد به تصويب مجلس برس ــته اي اي هس

مجلس بر روند اجراي توافق نظارت كند.

هشدار بروجردي نسبت به مقابله به مثل مجلس ايران با طرح سناي آمريكا

ــتفاده  به دنبال تهديدات اخير برخي مقامات آمريكايي به اس
از گزينه نظامي در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات هسته اي 
ــداران گفت: ما به  ــپاه پاس ــين فرماندهي كل س با ايران، جانش
 آمريكا هشدار مي دهيم كه جمهوري اسالمي براي جنگ هاي 
ــازي كرده و از  طوالني مدت با امكان حقيقي پيروزي، قدرت س

جنگ با آمريكا استقبال مي كند.
ــگاه خبرنگاران، سردار حسين سالمي، طي  به گزارش باش
ــبكه يك سيما در واكنش  ــخناني در بخش خبر سراسري ش س
ــار كرد:  بنده به عنوان  ــه تهديد نظامي مقامات آمريكايي اظه ب
ــه در دوران جواني در جنگ  ــك فرمانده نظامي جنگ ديده ك ي
ــت،  ــده ام و جنگ برايم پديده اي واقعي و نه ذهني اس بزرگ ش
ــدار مي دهم و مي گويم ما بيش از آن كه براي صلح،  به آنها هش
ــيم براي جنگ هاي  ــاخته باش ــازش و تعامل با آنها قدرت س س
ــترده و طوالني مدت با امكان حقيقي پيروزي و غلبه بر آنها  گس

قدرت سازي كرده ايم.
ــه اگر آمريكا  ــپاه با بيان اين ك ــي كل س ــين فرمانده جانش

ــتفاده كند بايد بداند كه  ــد از پايگاه هوايي روي زمين اس بخواه
ــر هواپيماهاي آنها  ــد، افزود: اگ ــيده خواهد ش آنها به آتش كش
مي خواهند در آسمان پرواز كنند بدانند تمام طبقات و سقف هاي 

مختلف آسمان سراسر آتش خواهد شد.
ــان كرد: ما به خلبان هاي آنها هشدار مي دهيم  وي خاطرنش
ــالم  ــرواز خواهد بود و هيچ كس س ــرواز، آخرين پ ــه اولين پ ك
ــام پرواز آخر  ــاي خود را به ن ــت و بايد پروازه ــد گش بازنخواه

نامگذاري كنند.
ــرض «خطرناك ترين  ــاس ف ــالمي تاكيد كرد: ما بر اس س
ــده ايم و اين براي ما يك مفهوم ساده است؛  ــناريو» آماده ش س
ــتقبال مي كنيم زيرا معتقديم آنجا ميدان  ما از جنگ با آمريكا اس

موفقيت ها و عرض اندام پتانسيل هاي حقيقي قدرت ماست.
جانشين فرماندهي كل سپاه پاسداران يادآور شد: اگر آمريكا 
ــاز هم با اين قضيه  ــد و عمليات رواني مي كند ما ب ــوف مي زن بل
ــدي برخورد مي كنيم و اگر واقعي هم مي گويند ما آماده ايم تا  ج

واقعيت ها را در ميدان به رخ يكديگر بكشيم.

ــته اي كشورمان گفت: تيم مذاكره كننده  وي درباره تيم هس
ــزت، كرامت، حيثيت و  ــت الهي و بار ع ــي حامل يك امان ايران
ــت و در واقع آنها نمايندگان اين ملت در  ــتقالل يك ملت اس اس

عرصه نبرد ديپلماتيك هستند.
ــالمي بر همين اساس اظهار كرد:  ما به تيم مذاكره كننده  س
ــس و تكيه بر  ــش، وقار و اعتماد به نف ــم با آرام ــه مي كني توصي
ــلح  ــك قدرت عظيم و بي پايان كه ملت ايران و نيروهاي مس ي

جمهوري اسالمي اندوخته اند در مذاكرات حاضر شوند.
سالمي تاكيد كرد: تيم مذاكره كننده نبايد هيچ گونه توافقي 
را كه ذره اي به عزت و باورهاي اصيل ملت ايران لطمه مي زند، 

بپذيرد.
ــردار سالمي با بيان اين كه توصيه ما به تيم هسته اي اين  س
ــت كه اگر آمريكا مجددا با ادبيات ارعاب،  تهديد و تحقير در  اس
ــي بود، ميدان مذاكرات را  مذاكرات به دنبال برتري طلبي سياس
ترك كند، گفت: آنها اين قضيه را به ما بسپارند تا در فضاي تهديد 

با آنها تعيين تكليف كنيم و كار را ادامه دهيم.

 مصوبه سنا و ابهام
 در آينده مذاكرات هسته اي

ادامه از صفحه اول
ــناي آمريكا، اگر دولت  براساس اليحه مصوب در س
درصدد باشد تا زمينه هاي الزم براي ايجاد تعهد ساختاري 
به ايران را فراهم كند، در آن شرايط، مجلس سنا به عنوان 
ــر قراردادها و موافقت نامه ها ايفاي  مركز نظارت كننده ب

نقش خواهد كرد. 
براساس چنين ذهنيتي بود كه در حدود دو هفته پيش، 
ــنا فراهم شد كه  زمينه براي طرح اليحه اي در مجلس س
ــت خارجي اين مجلس با  ــيون سياس آن اليحه در كميس
ــد. يعني اين كه تمامي اعضاي  19 رأي مثبت تصويب ش
ــيون پيش نويش اليحه اي را تصويب كردند  اين كميس
كه براساس آن نظارت كنگره بر موافقت نامه هسته اي را 

امكان پذير مي ساخت. 
ــن نظارتى نبايد  ــت كه اين چني ــاله مهم اين اس مس
ــره بايد نظر نهايي  ــد، بلكه كنگ معطوف به جزئيات باش
خود را در ارتباط با پذيرش مذاكرات و مفاد آن يا رد كردن 
ــت كه در  ــتوركار قرار دهد. به همين دليل اس آن را در دس
هفتم ماه مي، زمينه براي طرح اين اليحه در مجلس سنا 
به وجود آمد و 98 نفر از اعضاي مجلس سنا به اين اليحه 

رأي مثبت دادند.
ــام كاتن» كه در  ــت كه «ت ــه جالب توجه اين اس نكت
ــا مذاكرات  ــي در ارتباط ب ــخصيت هاي جنجال زمره ش
هسته اي ايران و آمريكاست، برخالف 98 نماينده ديگر، 
ــام كاتن با توجه  ــي داد. چهره ت ــه اين اليحه رأي منف ب
ــواد ظريف در  ــي (نظري) كه با ج ــه بحث هاي پلميك ب
ارتباط با شناخت ساختار داخلي آمريكا توسط كارگزاران 
ــد، از انعكاس قابل توجهي در  ديپلماتيك ايراني مطرح ش

سطح بين المللي برخوردار شده است.
ــه، زمينه براي نظارت  ــه به تصويب اين اليح با توج
بيشتر كنگره بر مذاكرات فراهم خواهد شد. اما كنگره در 
روند مذاكرات و جزئيات، دخالت چنداني نخواهد داشت و 
صرفا كليات و خطوط قرمز آمريكا را مطرح كرده و تالش 
دارد تا آنچه را در ارتباط با ايران به عنوان امتياز راهبردي 

تلقي مي شود، كنترل كند. 
واقعيت اين است كه تيم مذاكره كننده سياست خارجي 
ــته تالش هاي  ــروه 1+5، طي 18 ماه گذش ــكا و گ آمري
زيادي به كار بسته اند تا قابليت راهبردي ايران را كاهش 
ــرات و روندي  ــي در ارتباط با مذاك ــكل اساس دهند. مش
ــود،  ــته اي مي ش كه منجر به نظارت كنگره بر توافق هس
ــته اي  ــت كه در اين مدت، ايران قابليت هاي هس آن اس
ــته اي خود را در  خود را كاهش داد. اگر ايران قابليت هس
ــوب هگزافلورايد اورانيوم حفظ مي كرد و مذاكرات  چارچ
ــاس الگوهاي متوازن پيگيري مي شد  در آن شرايط  براس
ــترده تر در  ــاي نظارتي گس ــري الگوه ــكان به كارگي ام
ــوي  ــته اي ايران و آمريكا از س ــا مذاكرات هس ــاط ب ارتب
ــد. واقعيت اين  ــنا مطرح نمي ش كنگره به ويژه مجلس س
ــارت كنگره بر مفاد قرارداد  ــت كه با طرح موضوع نظ اس
ــته اي، شرايط براي كاهش تعهد دولت  و توافق نامه هس
ــته اي ايران به وجود  ــايي حقوق هس آمريكا براي شناس
ــد. درحالي كه ايران در ماه هاي اخير همواره بر اين  مي آي
موضوع تاكيد داشته كه حقوق هسته اي براي غني سازي 
ــت آورده است، شواهد  اورانيوم را در روند مذاكرات به دس
موجود نشان مي دهد كه كنگره تمايلي به تصويب حقوق 
ــش قطعنامه شوراي امنيت  ــته اي ايران خارج از ش هس
ــازي و  ــه در آن بر ضرورت عدم غني س ــازمان ملل ك س
ــده بود، ندارد. به همين دليل  ــازي تاكيد ش تعليق غني س
است كه در آينده نزديك كه دور جديد مذاكرات هسته اي 
ايران و گروه 1+5 در وين آغاز خواهد شد، موضوع مربوط 
به نقش كنگره، يكي از چالش هاي اساسي ايران و آمريكا 

در روند مذاكرات خواهد بود.

يادداشت

سالمي: مذاكره كنندگان با تكيه بر نيروهاي مسلح در مذاكرات حاضر شوند

شمخاني: فريب نقشه رقابت 
منطقه اي را نخواهيم خورد

ــاره به تحوالت اخير  ــوراي عالي امنيت ملي با اش دبير ش
منطقه، مساله رقابت منطقه اي را تفكري استعماري و مربوط 
ــت و تاكيد كرد: منطق اسالم اين تفكر  به دوره جاهليت دانس
ــالمي ايران فريب نقشه غرب در  را نمي پذيرد و جمهوري اس

بازي رقابت منطقه اي را نخواهد خورد.
ــمي به مناسبت  ــمخاني كه صبح ديروز در مراس علي ش
ــازي هويزه در جمع مردم، مسئوالن و عشاير  ــالروز آزادس س
استان خوزستان صحبت مي كرد، افزود: اين رويكرد جمهوري 
ــالمي ايران را در قضيه داعش نيز مشاهده كرديم و فريب  اس
ــم و در نهايت ائتالف ادعايي آنها با  ــازان را نخوردي داعش س
ــدن نيت هاي واقعي  ــاهده تضادهاي دروني و روشن ش مش

تجزيه طلبانه و جنگ افروزانه رسوا شد.
ــوراي عالي امنيت ملي با تجليل از نقش و جايگاه  دبير ش
عشاير و اقوام ايراني در دفاع از مرزهاي سرزميني و اعتقادي 
ــور موجب  ــورمان افزود؛ تكثر فرهنگي و قوميتي در كش كش
ــاط و بهره مند از  ــي، پرنش ــيار غن ــت فرهنگي بس ــده اس ش
ــته باشيم به گونه اي كه هر قوميت  ظرفيت هاي مختلف داش
ــي ارزشمند از پشتوانه فرهنگي و تمدني ايران  به عنوان بخش

محسوب مي شود.
ــزود: در نهادها و قوانين ما نه تنها محدوديتي براي  وي اف
ــت بلكه به عنوان  ــده اس اقليت ها و قوميت ها پيش بيني نش
ــود در حالي كه در  ــه مي ش ــت درنظر گرفت ــت و ظرفي فرص
ــورهاي مدعي دموكراسي بشدت با مذاهب اقليت بويژه  كش

مسلمانان و رنگين پوستان برخورد مي شود.
ــاره به فتنه طراحي شده از سوي  ــمخاني با اش دريابان ش
نظام سلطه و ايادي منطقه اي آن درخصوص ايجاد اختالفات 
قومي و مذهبي و با سوءاستفاده از عناصر خودفروخته؛ هدف 
ــا را مقابله با آباداني در منطقه و درگير كردن ظرفيت هاي  آنه
ــور و جلوگيري از هم افزايي و پيشرفت ملت ايران  داخلي كش

عنوان كرد.
ــوراي عالي امنيت ملي  نماينده مقام معظم رهبري در ش
ــن، محاصره  ــاخت هاي اقتصادي مردم يم ــب زيرس تخري
ــالف احكام و  ــال دارو را برخ ــدن از ارس اقتصادي و مانع ش
اخالق اسالمي توصيف و تاكيد كرد، جهان اسالم  تصميمات 
نابخردانه توسط يك خانواده در عربستان  را كه مورد حمايت 
آمريكاست، تحمل نخواهند كرد و آنان را به خاطر جنايت هاي 

صورت  گرفته وادار به پاسخگويي مي كنند.
ــمخاني در بخش ديگري از سخنان خود با گراميداشت  ش
ــگ تحميلي و  ــهداي جن ــاد فداكاري هاي رزمندگان و ش ي
ــي در منطقه هويزه،  ــي از دوران جنگ تحميل ــان خاطرات بي
ــاع مي كردند،  ــه در هويزه دف ــاني ك ــان كرد: كس خاطرنش
ــازي و حفظ خاك نبود بلكه از مرزهاي  هدفشان فقط آزادس

عقيدتي نيز دفاع مي كردند.
ــداف متعالي و انگيزه هاي  ــمخاني اولويت دادن به اه ش
ــي را كار ويژه مديريت جهادي  ــر از قوانين علوم مديريت فرات
دانست و تاكيد كرد: خوزستان با مديريت جهادي حفظ و آزاد 
شد و با مديريت و روحيه جهادي نيز ظرفيت هاي آن شكوفا و 

تبديل به نگيني درخشان در كشور و منطقه خواهد شد.

تسليت رئيس جمهور به مناسبت 
درگذشت دكتر آيينه وند

ــت دكتر صادق آيينه وند،  رئيس جمهور در پيامي درگذش
ــليت گفت.در بخشي از  ــته تاريخ اسالم را تس ــتاد برجس اس
ــمند سختكوش  ــت: رحلت دانش پيام رئيس جمهور آمده اس
و انديشمند فروتن، دكتر صادق آيينه وند، ضايعه اي سنگين 
براي فرهنگ و جامعه دانشگاهي كشور است. او آثار فراوان 
و ماندگاري در عالم تفكر، تحقيق و تدريس خلق كرد و اميد 
مي رفت كه فرصت آفرينش هاي جديد علمي را داشته باشد 
ــت.روحاني افزوده  كه به ناگاه از ميان ما رفت و به حق پيوس
است: اين استاد برجسته تاريخ اسالم، با گنجينه اي از دانش 
ــر معارف، فرهنگ  ــي ژرف، افق هاي تازه اي در نش و بصيرت

اعتدال و خردورزي بازگشود.
كار دشوار مذاكره كنندگان در وين

ــنبه پس  ــته اي در نيويورك، روز پنجش مذاكرات هس
ــطوح مختلف، پايان  ــاعت گفت وگو در س از حدود 200 س
ــران و 1+5 اين هفته به  ــاي مذاكراتي اي ــت و هيات ه ياف
ــات باقيمانده، ــتن از اختالف ــراي كاس ــن مي روند تا ب  وي

 رايزني كنند.
ــي مذاكره كننده  ــد بعيدي نژاد رئيس تيم كارشناس حمي
كشورمان در گزارشي از مذاكرات اخير در نيويورك در صفحه 
ــتاگرام خود نوشت: در اين دور، عالوه بر مذاكرات مهم  اينس
ــپس خانم موگريني، مجموعا  دكتر ظريف با آقاي كري و س

ــان  ــطح كارشناس ــان و 11 روز در س ــطح معاون  9 روز در س
ــم انجام گرفت كه با توجه  ــته و به موازات ه مذاكرات پيوس
ــاعت مذاكره صورت  ــه روزانه 10 س ــه در هر جلس ــه آن ك ب
ــوان گفت در اين مدت مجموعا حدود 200  مي گرفت، مي ت

ساعت مذاكره انجام شد.
رئيس تيم كارشناسي مذاكره كننده ايران اضافه كرد: در 
ــياري از متون مختلف بررسي شد  چارچوب اين مذاكرات بس
ــش ديگري نيز به علت عدم  ــي مورد موافقت و بخ كه بخش
ــق در پرانتز قرار گرفت. هدف بعدي مذاكرات آينده كم  تواف

كردن پرانتزها و توافق بر موارد اختالف خواهد بود.
بعيدي نژاد خاطرنشان كرد: مذاكرات دور آينده دو طرف 
طي روزهاي سه شنبه تا جمعه در سطح معاونان و كارشناسان 
در وين برگزار مي شود. در حالي كه مجموعا مذاكرات خوب 
ــه تهيه پيش نويس  ــبت ب ــدي بين دو طرف بويژه نس و مفي
تفاهم هسته اي صورت گرفت اما هنوز موضوعات و مباحث 
اختالفي زيادي ميان طرفين وجود دارند كه بايد مورد توافق 

قرار بگيرند.
ــورمان نوشت: همكاران  اين عضو تيم مذاكره كننده كش
ــختي را در كار روي عبارت بندي مباحث  ــا دوره س ــز م عزي
ــي، فني و حقوقي در تفاهم هسته اي پيش رو دارند كه  سياس
كاري شبانه روزي است و كاري است كه تا روز و ساعت آخر 

مذاكرات مستمرا و بدون كمترين وقفه اي بايد ادامه يابد.
توافق ايران و آمريكا براي تأسيس 

دفاتر جديد ديپلماتيك
ــنگتن براي  ــه آمريكايي اعالم كرد تهران و واش روزنام
ــال دفاتر حافظ منافع در پايتخت هاي دو طرف به اماكن  انتق

جديد به توافق رسيده اند. 
ــت نوشت:  آمريكا  در  ــنيم، واشنگتن پس به گزارش تس
ــن توافق ها با ايران  ــه مي توان گفت در بين اولي ــي ك اقدام
ــالمي در سال 1979 جاي دارد، به دفتر  از زمان انقالب اس
ــنگتن اجازه داده است كه به يك  حافظ منافع ايران در واش
ــاس اين گزارش، در مقابل،  مقر جديد نقل مكان كند. بر اس
ــتيابي به مكاني جديد براي دفتر  ــوئيس  كه درصدد دس س
ــظ منافع آمريكا در تهران بود يك محل جديد دريافت  حاف

خواهد كرد.  
 باهنر: فقط جامعتين را 
به رسميت مي شناسيم

ــين،  ــالمي مهندس ــر، دبيركل جامعه اس ــا باهن محمدرض
ــزاب در حوزه  ــراي اح ــال 94 ب ــمردن اولويت هاي س ــا برش ب
ــزاري دو انتخابات  ــه برگ ــه ب ــي، باتوج ــاي انتخابات فعاليت ه
ــالمي  ــوراي اس ــرگان رهبري و مجلس ش ــم مجلس خب مه
ــت جامعتين  ــايه و چتر حماي ــت در زير س ــال، حرك ــن س در اي
ــوزه علميه  ــين ح ــه مدرس ــارز و جامع ــت مب ــه روحاني (جامع
ــين ــون و آينده جامعه مهندس ــته، اكن ــي گذش  قم) را خط مش

اعالم كرد.
ــي طي بيش از 20  به گزارش مهر، باهنر گفت: اين خط مش
ــال، براي جامعه اسالمي مهندسين مفيد بوده و از آن ضرري  س
نكرده ايم و در فراز و نشيب هاي سنگين سياسي كشور كه برخي 
ــين  ــالمي مهندس در فتنه و انحراف حركت كرده اند جامعه اس
ــا تنها جامعتين را به  ــت.وي تاكيد كرد: م هرگز ضرر نكرده اس
ــميت مي شناسيم اما براي آنها تعيين تكليف نيز نمي كنيم و  رس

 شرطي نمي گذاريم.
 موسويان: شكست مذاكرات هسته اي

 حل احتمالي ساير مسائل را هم منتفي مي كند
حسين موسويان، استاد دانشگاه پرينستون آمريكا با بيان 
ــران از همان ابتدا  ــته اي اي ــن كه ادعاها درباره برنامه هس اي
ــرفت هاي حاصل  ــاختگي بوده، گفت: يكي از داليل پيش س
ــتقيم ايران و  ــد اين مذاكرات، گفت وگوهاي مس در دور جدي
ــت و بر همين اساس هم يكي از داليل  آمريكا با يكديگر اس
ــوان به عدم گفت وگوي  ــت مذاكره هاي قبلي را مي ت شكس
ــد سابق تيم  ــور نسبت داد.عضو ارش ــتقيم ميان دو كش مس
ــا ايرنا افزود: ما قبال  ــته اي ايران درگفت وگو ب مذاكرات هس
ــه اين ديدارها، در  ــته ايم اما هم هم مذاكراتي با آمريكا داش
ــورت گرفته و اين اولين  ــب كنفرانس هاي بين المللي ص قال
ــاله  به طور ــران و آمريكا در مورد يك مس ــت كه اي  باري اس

 رو در رو با هم مذاكره مي كنند.
ــتون آمريكا تاكيد كرد: در صورت  ــتاد دانشگاه پرينس اس
ــاعد براي بحث  ــت اين مذاكرات، احتمال و زمينه مس شكس
ــائل  ــاير مس و گفت وگو بين ايران و آمريكا و حل احتمالي س
ــت.وي اضافه كرد:  ــم از ميان خواهد رف ــور ه ميان دو كش
ــائل و از  ــاير مس ــق در اين مذاكرات راه پرداختن به س توفي
ــن بازخواهد كرد  ــراي طرفي ــائل منطقه اي را ب ــه مس جمل
ــن منطقه از  ــاري در اي ــاي ج ــت بحران ه ــكان مديري و ام
ــور هاي نيرومند  ــق گفت وگو و تعامل ميان ايران و كش  طري

جهان به وجود خواهد آمد.


