
سه شنبه 24 فروردين 395 1- 4 رجب  1437 - 12  آوريل 2016 - سال پانزدهم - شماره  4012 2   سياسى

ــتانه،  ــتانه را دوس رييس  جمهور ايران، روابط تهران و آس
ــرورت بهره گيرى از  ــرد و بر ض ــت ارزيابى ك ــه و مثب ديرين
ــترده دو كشور براى توسعه و  ظرفيت ها و توانمندى هاى گس
تحكيم بيش از پيش مناسبات و همكارى هاى همه جانبه ايران 
و قزاقستان تأكيد كرد. به گزارش ايسنا، حجت االسالم حسن 
ــالمى  ــت هيأت هاى عالى رتبه جمهورى اس روحانى در نشس
ايران و قزاقستان، با اشاره به اين كه مذاكرات رؤساى جمهور 
دو كشور، در زمينه مسايل مورد عالقه موجب گسترش روابط 
شده است، گفت: اين سفر نقطه عطفى در ارتقاى سطح روابط 

و گسترش رايزنى هاى دو كشور خواهد بود.
ــعه همكارى هاى  ــاره به ضرورت توس رييس  جمهور با اش
ــزارى ميان دو  ــادى و خدمات بانكى و كارگ ــارى و اقتص تج
ــعه حمل و نقل و اتصال راه آهن دو  ــور اظهارداشت: توس كش
ــيار حائز اهميت در ترانزيت منطقه اى  ــور موضوعى بس كش
ــتان  ــعه روابط تجارى و اقتصادى ميان ايران و قزاقس و توس
خواهد بود. روحانى با بيان اين كه بايد روابط بخش خصوصى 
و سرمايه گذاران دو كشور را تسهيل و از آنان پشتيبانى كنيم، 
ــاى 54 توافق و تفاهم نامه ميان بخش خصوصى ايران و  امض
قزاقستان را نويد دهنده حركت در روابط تجارى توسعه يافته 
دو كشور برشمرد و افزود: در جريان اين سفر بخش خصوصى 
ــند را به امضا  ــتان در مجموع 66 س ــى ايران و قزاقس و دولت
مى رسانند كه اين تحولى در روابط اقتصادى ايران و قزاقستان 
خواهد بود. روحانى ادامه داد: بايد با همكارى و تالش بيشتر 
ــرايط را براى تجارت آزاد ميان دو كشور و منطقه اوراسيا  ش
ــهيل كنيم. رييس  جمهور با اشاره به اهميت درياى خزر،  تس
بر هماهنگى و تالش دو كشور در زمينه محيط زيست، حمل 

و نقل، كشتيرانى و رژيم حقوقى آن تأكيد كرد.
ــتان  ــالمى ايران و قزاقس ــورى اس ــى افزود: جمه روحان
ــتيبان  ــايل منطقه اى و بين المللى حامى و پش در عمده مس
ــتند و در اين راستا بايد همكارى هاى خود را در  يكديگر هس
سازمان هاى منطقه اى تقويت كنيم. رييس  جمهور همچنين 
ــى پايان دهنده  ــا بيان اين كه معتقديم تنها راه حل  سياس ب

ــاى متعدد در منطقه خواهد بود، گفت: ايجاد امنيت  بحران ه
ــيار حائز  ــور و منطقه بس ــتان براى دو كش و ثبات در افغانس
اهميت است و معتقديم بايد در اين كشور دولت وحدت ملى 
تقويت شده و روند مبارزه با تروريسم با شتاب بيشترى تداوم 
ــكالت و معضالتى كه تروريسم  ــاره به مش يابد. روحانى با اش
ــورهاى منطقه از جمله سوريه و عراق به  ــيارى از كش در بس
وجود آورده است، خاطرنشان كرد: راه حل نهايى در سوريه را 
تنها از طريق گفت وگوهاى سياسى مى دانيم و معتقديم همه 
گروه ها و طوايف سوريه بايد در آينده اين كشور سهم داشته 
ــند و نقش ايفا كنند. رييس  جمهور با بيان اين كه تفكر  باش
ــمار  ــالم خطرى بزرگ به ش افراطى و اختالف در دنياى اس
مى رود، گفت: بايد در زمينه مبارزه با تروريسم و افراطى گرى 
ــالم همكارى هاى  ــه كن كردن اختالفات در جهان اس و ريش
ــازمان  ــن منظر اجالس س ــيم و از اي ــته باش ــترى داش بيش
همكاريهاى اسالمى در تركيه بسيار حائز اهميت خواهد بود و 
اميدواريم نتيجه اين اجالس و ندايى كه از آن به گوش جهان 
مى رسد، وحدت و يكپارچگى دنياى اسالم باشد. «نورسلطان 

نظربايف» رييس جمهور قزاقستان نيز در اين نشست با تقدير 
از ميهمان نوازى جمهورى اسالمى ايران، حل و فصل موضوع 
ــتاوردى بزرگ براى جمهورى اسالمى ايران  هسته اى را دس
دانست و افزود: اين اتفاق يك پيروزى بزرگ ديپلماتيك براى 
ــور در منطقه  ملت ايران بود و موجب ارتقاى جايگاه اين كش
ــد. رييس جمهور قزاقستان، سفر دكتر روحانى به  و جهان ش
ــيار مثبت و داراى نتايج ارزنده  ــتانه در سال 2014 را بس آس
ارزيابى و اظهار اميدوارى كرد كه رايزنى هاى رؤساى جمهور 
ــئوالن دو كشور بتواند به ارتقاى سطح روابط و تحكيم  و مس

مناسبات همه جانبه ايران و قزاقستان كمك كند.
رييس  جمهور قزاقستان با اشاره به امضاى توافق نامه هاى 
همكارى ميان بخش هاى خصوصى و دولتى ايران و قزاقستان، 

بر گسترش همكارى ها و روابط دو كشور تأكيد كرد.
ــكارى ايران و  ــد بر لزوم هم ــف همچنين با تأكي نظرباي
قزاقستان در راستاى حل و فصل مسايل منطقه اى، مبارزه با 
تروريسم و حفظ وحدت در جهان اسالم گفت: ما بايد از ايجاد 
ــالمى جلوگيرى كنيم و اجازه  ــورهاى اس اختالف ميان كش

ــم را در كنار هم به جهان  ــمنان، اسالم و تروريس ندهيم دش
معرفى كنند و ايران به عنوان يك كشور بزرگ با تمدنى كهن 

مى تواند نقشى تأثيرگذار در اين راستا داشته باشد.
ــند همكارى و موافقتنامه  ــت در اين سفر9 س گفتنى اس
ميان جمهورى اسالمى ايران و جمهورى قزاقستان امضا شد. 
ــمى نور سلطان نظر با يف رئيس  ــم استقبال رس پس از مراس
ــتان از سوى حجت االسالم و المسلمين حسن  جمهور قزاقس
ــورمان در مجموعه سعدآباد تهران  روحانى رئيس جمهور كش
ــور، 9 سند  و انجام ديدار و گفت وگو ميان هيأت هاى دو كش

همكارى با حضور روساى جمهور دو كشور امضا شد.
ــندهاى امضا شده ميان  ــاس اين گزارش عناوين س بر اس
ــتان به شرح زير  ــالمى ايران و جمهورى قزاقس جمهورى اس

است:
1- موافقتنامه انتقال محكومين به حبس.

2- موافقت نامه همكارى در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه 
گياهى.

ــوزه همكارى هاى  ــكارى در ح ــت تفاهم هم 3- يادداش
فناورانه.

ــعه همكارى هاى اقتصادى در زمينه هاى  4- پروتكل توس
صنعت، تجارت و سرمايه گذارى.

ــد مدت همكارى حمل و نقل و ترانزيت در  5- برنامه بلن
مسير جاده ابريشم.

6- يادداشت تفاهم همكارى بين بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران و بانك ملى جمهورى قزاقستان.

ــت تفاهم همكارى راه آهن جمهورى اسالمى  7- يادداش
ايران و شركت ملى راه آهن جمهورى قزاقستان.

ــتى رانى  ــركت خطوط كش ــكل همكارى بين ش 8- پروت
جمهورى اسالمى ايران و شركت ملى جى. اس. سى راه آهن 

قزاقستان.
ــعه ملى  ــدوق توس ــكارى صن ــم هم ــت تفاه 9- يادداش
جمهورى اسالمى ايران و شركت مادر تخصصى ملى(وايترك) 

قزاقستان.

حسن روحانى در ديداربا رئيس جمهور قزاقستان:

اختالف در دنياى اسالم خطرى بزرگ به شمار مى رود 
امضاى 9 سند همكارى ميان ايران و قزاقستان

روحانى در راه آنكارا
ــترك اقتصادي ايران و تركيه  ــيون مش محمود واعظي رئيس ايراني كميس
گفت:دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري اسالمي ايران براي شركت در اجالس 
سران كشورهاي اسالمي اواخر هفته جاري به شهر استانبول تركيه سفر خواهد 
ــا «مارينا كاليوراند» وزير امور  ــيه ديدار ب كرد. به گزارش ايرنا، واعظي در حاش
ــتوني در محل وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در جمع  ــور اس خارجه كش
ــاره به برگزاري بيست و پنجمين نشست كميسيون اقتصادي  خبرنگاران با اش
ــت  ــد، گفت: در اين نشس ــران و تركيه كه چند روز پيش در آنكارا برگزار ش اي
موضوعات مختلفي مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد طرفين اقدام هايي انجام 
ــفر ايشان به  ــفر رئيس  جمهوري ايران به تركيه، يك روز از س دهند تا هنگام س

بررسي مسايل اقتصادي بين دو كشور اختصاص پيدا كند.

دولت الكترونيك منجر به كاهش فساد خواهد شد
ــاد  ــترى با تاكيد بر اينكه دولت الكترونيك منجر به كاهش فس وزير دادگس
ــد در برنامه ششم توسعه خبر داد.  ــد، از تقويت ستاد مبارزه با مفاس خواهد ش
حجت االسالم مصطفى پورمحمدى در گفت وگو با جماران درباره برنامه ريزى هايى 
ــاد اقتصادى صورت گرفته است،  ــم توسعه براى كاهش فس كه طى برنامه شش
ــتاد مبارزه با مفاسد اقتصادى،  شوراى عالى   افزود: موارد متعددى در تقويت س
ــيون مبارزه با فساد در برنامه گنجانده  ــويى و مرجع ملى كنوانس مبارزه با پولش
ــاد برنامه ريزى شده است. وى  ــده است كه همه اين ها با هدف مبارزه با فس ش
ــاد و شفافيت اطالعات در برنامه ششم توسعه  نيز  در مورد جايگاه مبارزه با فس
اظهار كرد: بخش زيادى از برنامه هاى ما از جمله طرح دولت الكترونيك كه عين 

شفافيت اطالعات است، منجر به كاهش فساد خواهد شد.

حاكميتى  بودن صداوسيما مانع نظارت مجلس است
ــفانه صداوسيما  ــيون امنيت ملى مجلس گفت: متاس نائب رئيس دوم كميس
ــى بر آن ها نداريم و  ــت و بنابراين ما در مجلس نظارت ــت نظارت دولت نيس تح
نمى توانيم استيضاحشان كنيم و با تكيه بر اتصالى كه به سيستم حاكميت دارند، 
ــاس مى كنند حقوق خاص دارند. منصور حقيقت پور در گفت وگو با ايلنا با  احس
تاكيد بر لزوم دورى صداوسيما از جناح بندى هاى سياسى، اظهار كرد: صداوسيما 
هم در قضيه برجام كامًال جانبدارانه عمل كرد و هم در بحث انتخابات، به تريبون 
ــى از تحليلگران، نتيجه انتخابات  ــد و حتى به زعم برخ گروهى خاص تبديل ش
تهران، حاصل اقدام بد و جانبدارانه صداوسيما بود. نائب رئيس كميسيون امنيت 
ــاره به ماجراى شكايت سازمان  ــت خارجى مجلس همچنين با اش ملى و سياس
صداوسيما از نماينده مردم سارى و عضو شوراى نظارت بر عملكرد اين سازمان 
ــوراى اسالمى، خاطرنشان كرد: متاسفانه اعمال نظارت بر عملكرد  در مجلس ش
ــازمان، مسئول نظارت  ــيما وجود ندارد و همان طور كه مى بينيد اين س صداوس
ــرده، به دادگاه  ــه خاطر گاليه اى كه مطرح ك ــرد خود در مجلس را ب ــر عملك ب
ــيما تحت نظارت دولت نيست و بنابراين ما در  ــاند. او ادامه داد: صداوس مى كش
ــان كنيم و با تكيه بر  ــس نظارتى بر آن ها نداريم و نمى توانيم استيضاح ش مجل
اتصالى كه به سيستم حاكميت دارند، احساس مى كنند كه حقوق خاص دارند 
و در انتخابات اخير، صداوسيما به طور علنى يك جريان را تضعيف كرد و باوجود 

اين كه بارها تذكر داديم، اقدامى براى جلوگيرى از اين رفتار انجام نشد.

كشف فساد بانكى با 12 متهم
دادستان شهرستان البرز از توابع قزوين از كشف يك فقره فساد بانكى با دو 
ــئوالن ارشد  ــايه تبانى مس متهم بانكى و 10 متهم غيربانكى خبر داد كه در س
ــت. امير جاللى در گفت وگو  اين بانك و با نقض قوانين بانكى صورت گرفته اس
ــف فساد بانكى با 12 متهم بانكى و غير بانكى خبر داد و گفت:    با ميزان، از كش
يكى از بانك هاى مطرح كشور در اواخر دهه 80 به طرق غيرقانونى و بر خالف 
ضوابط بانكى اقدام به پرداخت وام هاى بسيار سنگين ارزى و ريالى كرده است.

ــهيالت پرداخت شده است و در برخى موارد  وى ادامه داد: برخى از اين تس
هم با دستور قضايى از پرداخت آن ممانعت به عمل آمده است.

جريان نفاق، استقالل كشور  را در مسير خطر قرار داد
دستيار و مشاور عالى مقام معظم رهبرى گفت:آنچه پشتوانه نظام در عرصه 
ــت، قدرت درونى و توان دفاعى كشور است ، اما متاسفانه اقدامات  بين الملل اس
ــده تا استقالل كشور در مسير خطر قرار گيرد و اين عده  ــبب ش جريان نفاق س
ــنا، سرلشكر پاسدار  ــتگى پيش ببرند. به گزارش ايس ــمت وابس ــور را به س كش
ــاورت فرماندهى معظم  ــتيارى و مش صفوى ، در ديدار كاركنان دفتر حوزه دس
ــيدن ماه رجب برگزار گرديد با اشاره به منويات  ــبت فرارس كل قوا كه به مناس
ــى از موضوعات را بدليل  ــت: مقام معظم رهبرى برخ ــر معظم انقالب، گف رهب
حساسيت آن خيلى سربسته و كلى مطرح مى كنند. و موضع گيرى هاى ايشان 
ــووالن دارد. و اين تفاوتها ناشى از عمق نگاه و  ــيارى با ديگر مس تفاوت هاى بس
آگاهى و اشراف ايشان نسبت به مسائل مختلف است. وى خاطرنشان كرد: تاريخ 
ــالم عبرت آموز و چراغ راه آيندگان است.بحرانهاى پيرامونى كشور وحوادث  اس
دهه هاى گذشته ، هر عقل سليمى را وادار مى نمايد تا قدرت و توان دفاعى كشور 
را توسعه و افزايش دهد، نبايستى از دشمنان غافل شد . تاريخ سى سال گذشته 
ــمن اصلى ملت ايران است. صفوى  ــان مى دهد كه آمريكا دش و پيش از آن نش
ــاره به جريان نفاق و سير تاريخى رفتار آن در مقابل جبهه اسالم  در ادامه با اش
ــرك ايستاد پيروز  ــالم در طول تاريخ هركجا مقابل با جبهه كفر و ش گفت: اس
ــد و هركجا مقابل نفاق ايستاد با چالش جدى روبرو شد،هم در گذشته و هم  ش
ــورمان يك سرى منافق داريم البته اين موضوع منحصر به زمان  اكنون در كش
حال نمى باشد و هم اكنون نيز در كشور برخى ها نفاق دارند و نفاق برخى خواص 

مردم را متحير مى كند . 

فرمانده نيروى زمينى ارتش جمهورى اسالمى ايران گفت: 
ــفندماه سال گذشته داعش به مرزهاى ما نفوذ كرد، اما از  اس
ــتى كه با جليقه هاى انتحارى وارد شده  همان ابتدا 2 تروريس

بودند توسط نيروى زمينى ارتش نابود شدند.
به گزارش تسنيم، امير احمدرضا پوردستان فرمانده نيروى 
ــالمى ايران در نشست خبرى كه  زمينى ارتش جمهورى اس
ــده بود درباره آخرين وضعيت مرزها  ــته برگزار ش روز گذش
گفت: مأموريت مرزدارى براى نيروى زمينى ارتش امر تازه اى 
ــترده اى كه داريم متناسب با  ــت. به جهت تهديدات گس نيس
ــبى را ايجاد كرده ايم و از پيشرفته ترين  آن ظرفيت هاى مناس

سيستم ها براى دفاع از مرزها استفاده مى كنيم.
امير پوردستان خاطرنشان كرد: امروز تهديدات خاصى در 
ــورهاى منطقه عالقمند هستند  مرزها نداريم، اما برخى كش
ــوى تروريست ها به مرزهاى ما سوق دهند.  تهديداتى را از س
ــفندماه سال گذشته داعش به مرزهاى ما نفوذ كرد، اما از  اس
ــتى كه با جليقه هاى انتحارى وارد شده  همان ابتدا 2 تروريس

ــط نيروى زمينى ارتش نابود شدند. از اواسط سال  بودند توس
93 كه داعش متولد شد، هميشه نگرانى هايى درباره نفوذ آن 
به ايران مطرح شده بود. گرچه براى جلوگيرى از نگرانى مردم، 
چندان خبرى از نفوذ اين دولت خودخوانده، منتشر نمى شود. 
ــى و موثقى كه در محافل خبرى  اما در صحبت هاى درگوش
منتشر مى شود، صحبت هايى درباره حاميان داعش در ايران 
به گوش مى رسد. نمى توان از اين نكته هم چشم پوشى كرد 
كه چند سالى است كه به خاطر اين اتفاق، مرزها با نيروهاى 
بيشتر و چشم و گوش بازترى كنترل مى شوند رفت و آمدها 
ــمت مرزهاى غربى سخت تر شده و نيروهاى  مخصوصا از س
ــتر روى مرزها متمركز شده اند.  ــپاه و ارتش بيش انتظامى، س
ــتى  ــى در داخل هم گروه هاى مختلف به صورت زيرپوس حت
ــوند تا احيانا نتوانند ارتباطى با داعش  و مخفيانه رصد مى ش

گرفته يا خود را به آنها برساند. شايد يكى از داليلى كه ايران 
در جنگ سوريه حضور فعال دارد، همين باشد. اينكه با حضور 
ــش را رصد كند و  ــه بتواند حركت هاى داع ــتر در منطق بيش

نظارت دقيقترى براى امنيت كشور داشته باشد.
ــده نيروى زمينى ارتش درباره حضور تيپ 65 نوهد  فرمان
ــام وظيفه كنيم، با  ــد انج ــوريه گفت: هر جا صالح باش در س
ــتگى انجام وظيفه مى كنيم.  ــويم و به شايس قدرت وارد مى ش

مأموريت هاى مستشارى از جمله اين اقدامات است.
او ادامه داد: حضور مستشارى ارتش در سوريه با توجه به 
ــت كه با فضاى جديد از جنگ هاى نيابتى در  اين مسئله اس
سوريه روبه رو هستيم. وظيفه ميدانى داريم كه اين تهديدات 
ــان نزاجا را اعزام  ــذا تعدادى از كاركن ــايى كنيم و ل را شناس
ــور نيروى زمينى  ــن فضا را درك كنند، اما حض ــم تا اي كردي

به عنوان يك يگان سنديت ندارد و يگانى آنجا نداريم.
امير پوردستان در زمينه خريد تسليحات از روسيه و ادعاى 
آمريكا، گفت: خريد تانك تى90 و جنگنده سوخو30 مطرح 
ــده بود؛ ما براى ارتقاى توان دفاعى از تمامى ظرفيت ها در  ش
ــتفاده مى كنيم؛ منهاى خطوط قرمزى  هر نقطه اى از دنيا اس
كه رهبرى براى ما ترسيم كردند، يعنى سالح هاى شيميايى 
ــت. صنعت  ــور باالس و ميكروبى. ظرفيت هاى موجود در كش
دفاعى كشور «تانك كرار» را براى استفاده ارتش و سپاه طى 

اين ماه يا ماه آينده رونمايى مى كند.
ــرد: خريد تانك  ــروى زمينى ارتش تصريح ك ــده ني فرمان
ــتور كار قرار گرفته و تالش داريم  تى90 در ستادكل در دس
ــن خريد منافاتى با قطعنامه ندارد  ــن كار صورت گيرد و اي اي
و آمريكايى ها در اين زمينه ياوه گويى مى كنند و ظرفيت هاى 
ــور را روز به روز باالتر خواهيم برد. توان بالگردى  دفاعى كش
ــكيل  ــريع تش خود را افزايش داديم و گردان هاى واكنش س

شده اند.

فرمانده نيروى زمينى ارتش اعالم كرد:
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ــخيص مصلحت نظام، تبليغات منفى عليه ايران در رسانه هاى  رئيس مجمع تش
ــى خواند و گفت: به شكل مرسوم در دنيا  ــور را بزرگ نمايى هاى سياس خارج از كش
ــت و  ــى داخلى نيز در جهت بهتر كردن امور اس انتخابات داريم و اختالفات سياس

مى بينيد كه ايران در ميان منطقه  بحران زده، چه امنيت و ثباتى خوبى دارد.
ــنجانى در ديدار خانم مارينا كالجوراند، وزير امور خارجه  ــمى رفس آيت اهللا هاش
ــى و جغرافيايى كشور استونى در مركز اروپاى  ــتونى، با اشاره به تحوالت سياس اس
شمالى، گفت: در صد سال اخيرى كه كشور شما با ايران روابط سياسى دارد، شاهد 
ــى بوديم، اما استقالل مجدد جمهورى استونى و قانون  چندين بار جابجايى سياس

اساسى جديد، اين كشور را به ثباتى قابل اطمينان رسانده است.
ــمى رفسنجانى، در پاسخ به سوال خانم مارينا كالجوراند كه آينده  آيت اهللا هاش
ايران را چگونه مى بينيد، با اشاره به مشكالت و موانع متعددى كه دشمنان انقالب 
اسالمى در مسير توسعه و پيشرفت ايران قرار داده اند، گفت: ايران اسالمى با تكيه 
ــوم مانند ترور،  ــيد، انواع توطئه هاى ش ــردم عليه رژيم پهلوى به پيروزى رس بر م
ــت و با تكيه بر مردم ويرانى هاى  ــر گذاش ــت س تجزيه طلبى و به ويژه جنگ را پش
جنگ و عقب افتادگى هاى تاريخى را ساخت و جبران كرد و در آينده نيز با تكيه بر 

مردم از همه  مراحل و موانع خواهد گذشت.
وى با تشريح مقاطع مختلف انقالب اسالمى، به مقطع هشت سال دفاع مقدس 
ــا ارتش بعث عليه ايران  ــرق و غرب و ارتجاع ب ــاره كرد و گفت: در حالى كه ش اش
ــران عالوه بر  ــى مى كردند، اي ــى، اقتصادى، نظامى و جاسوس ــاى اطالعات كمك ه

پيروزى هاى نظامى در ميدان، در سازمان ملل متحد هم به پيروزى سياسى دست 
يافت. آيت اهللا هاشمى رفسنجانى، با اشاره به زندگى اقوام و پيروان اديان و مذاهب 
ــان خود  مختلف در ايران، گفت: پيروان اديان مختلف در پارلمان ايران از هم كيش
ــند  ــاى گوناگون به تقويت ايران در همه ابعاد مى انديش ــده دارند و قوميت ه نماين
ــام، با تأكيد بر  ــخيص مصلحت نظ ــالش مى كنند. رئيس مجمع تش ــراى آن ت و ب
ــى، گفت: بعد از انقالب  ــى و آموزش ظرفيت هاى اقتصادى، علمى، اجتماعى، سياس
بزرگترين دانشگاه حضورى دنيا را كه كامًال مردمى و جداى از دولت است، تأسيس 
ــر كشور دارد. آيت  اهللا هاشمى رفسنجانى با  كرديم كه بيش از 450 واحد در سراس
برشمردن برخى از ويژگى ها و امتيازات ايران به عنوان چهارراه ارتباطات جهانى كه 
سوابق آن به احداث جاده ابريشم در گذشته بر مى گردد، گفت: سومين كشور دنيا 
هستيم كه انواع معادن موجود در جهان را دارد، منابع فسيلى ايران ـ همان  مقدار 
ــف شده ـ براى صدها سال كافى است و اميدواريم كشورهاى جهان بعد از  كه كش
برداشتن بهانه  تحريم، براى گسترش همكارى ها برنامه ريزى كنند و مطمئن باشيد 

كه ايران نيز تعامل خواهد داشت.
ــدار با آيت  اهللا  ــفر به ايران و دي ــنودى از س ــم مارينا كالجوراند، با ابراز خش خان
هاشمى رفسنجانى، گفت: با هيأتى از مسؤوالن وزارت امور خارجه و همچنين تجار 
ــترش  ــه ايران آمديم، تا براى افزايش همكارى ها در همه ابعاد و گس ــان ب و بازرگان
ــور ايرانى ها، به ويژه  ــاره به حض ــره و تصميم گيرى نماييم.  وى با اش ــط مذاك رواب
ــفيرانى خوب براى تعميق  ــتونى، گفت: اينان مى توانند س هنرمندان ايرانى در اس

روابط دو كشور باشند. وزير امور خارجه استونى، عضويت در ناتو و اتحاديه اروپا را 
ــور خويش در صحنه هاى بين المللى مفيد دانست و گفت: فرصتى ايجاد  براى كش
ــيم و هم براى امنيت بين المللى ما مؤثر  ــده تا هم به امنيت منطقه متعهد باش ش
ــعى كرديم، روابط خود را با كشورها گسترش دهيم، در  ــد، بر همين اساس س باش
مجامع بين المللى حضور يابيم و در مباحث شركت كنيم و نظرات خود را بگوييم. 
ــتونى دعوت كرده ايم، گفت:  ــفر به اس وى با بيان اين جمله كه از ايرانى ها براى س
مانند ايران كه چهارراه روابط جهان براى خطوط هوايى، زمينى و فيبرنورى است، 
استونى نيز محل تالقى شرق و غرب جهان در آن منطقه است و از لحاظ جغرافيايى 
ــى موقعيت خوبى دارد. خانم مارينا كالجوراند، دربارهآينده روابط دو كشور،  سياس
ــعت و جمعيت، ظرفيت هاى  ــتونى على رغم اختالف وس گفت: مطمئنم ايران و اس

فراوانى براى همكارى دارند.

آيت اهللا هاشمى  رفسنجانى در ديدار با وزير امور خارجه استونى تشريح كرد: 
امتيازات ايران به عنوان چهارراه ارتباطات جهانى

رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئوالن عالى قضايى
سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران تغيير ناپذير است

سخنگوى وزارت خارجه:
موگرينى شنبه به تهران مى آيد

ــاندن اقدامات  ــه چالش كش ــوه قضائيه ضمن ب ــس ق رئي
ــوال  مداخله جويانه آمريكا از منظر حقوق بين الملل در زير س
ــورها در منطقه خاورميانه گفت: اگر  بردن حق حاكميت كش
ــا برجام هاى دو،  ــان مى كنند كه مى توانند ب آمريكايى ها گم
ــپس ماهيت  ــت خارجى و س ــه و چهار و ... ماهيت سياس س
ــالمى ايران را تغيير دهند سخت در اشتباه  نظام جمهورى اس
ــتند. به گزارش روابط عمومى قوه قضاييه، آيت اهللا صادق  هس
ــه مسئوالن عالى قضايى به اظهارات  آملى الريجانى در جلس
ــور خارجه آمريكا درباره ايران و برخى  چند روز اخير وزير ام
ــوط خواندن» اين  ــاره كرد و با «نا مرب ــورهاى منطقه اش كش
ــيار  ــخنانى بس ــخنان گفت: وزير امور خارجه آمريكا در س س
نامربوط ادعا كرده است كه جمهورى اسالمى ايران در منطقه 
ــتان جزو كشورهاى  جنگ افروزى مى كند و در مقابل، عربس
پيشتاز صلح در منطقه است! رئيس قوه قضاييه وارونه ساختن 
ــوى آمريكا را موجب تعجب دانست و با تاكيد بر  حقايق از س
ــت داده اند» گفت:  ــى الفاظ معانى خود را از دس اينكه «گوي
كشورى كه با استفاده از بمب ها و سالح هاى آمريكايى هزاران 
انسان بى گناه را در يمن به شهادت رسانده و اين همه جنايت 
ــتاز صلح است؟ آيت اهللا آملى  مرتكب شده است چگونه پيش
الريجانى به نقش آمريكا و برخى كشورهاى منطقه در ايجاد 
ــتى داعش اشاره كرد و افزود: بايد پرسيد نفتى  گروه تروريس
ــد آيا به دور از چشم شما  كه گروه داعش به راحتى مى فروش
ــتانى و  ــار آن اموال فرهنگى و باس ــن نفت و در كن ــت؛ اي اس
ميراث فرهنگى عظيم كشور سوريه و عراق كه توسط داعش 
و تروريست هاى ديگر به يغما رفته است در مرئى و منظر شما 

چگونه خريد و فروش مى شود؟ رئيس دستگاه قضا به شرايط 
ــالمى  ايران در فروش نفت خود به دليل  سخت جمهورى اس
تحريم و توطئه آمريكا عليه ايران و فشار به كشورهاى مختلف 
ــالمى ايران اشاره  براى منع انجام معامله نفتى با جمهورى اس
ــور  ــرد و گفت: در جريان تحريم هاى ايران براى اينكه كش ك
ــيارى از  ــت پيدا نكند بس ما به هيچ ميزان از درآمد نفتى دس
كشورها را از معامله با ايران منع كرديد حال چگونه است كه 
نمى توانيد مسير ارتزاق يك گروه تروريستى بسيار خطرناك 
را بگيريد. وى با ابراز تاسف از سخنان وزير امور خارجه آمريكا 
و با تحسين سخنان استيضاح گونه وزير خارجه كشورمان در 
پاسخ به اين اظهارات، حمايت از محرومان و مستضعفان را از 
اولويت هاى اصولى جمهورى اسالمى ايران و سياست خارجى 
ــت و گفت: حمايت از مستضعفان، محرومان و مظلومان  دانس
ــى جمهورى اسالمى ايران است و  جهان از اصول قانون اساس
سياست خارجى كشور نمى تواند از اين اصول عبور كند. آملى 
الريجانى تصريح كرد: متاسفانه جهان دولت هاى سلطه جهانى 
ــرد و در اين  ــنود و بپذي ــت كه زبان حق و عدالت را بش نيس
ميان دولتمردان آمريكايى نيز زبان حق را نمى شنوند و بايد با 
ــخن گفت؛ از اين رو حتى اگر قرار باشد  زبان قدرت با آنان س
ــتوانه  ــه اى از زمان مذاكره اى صورت گيرد بايد به پش در بره
ــى با تاكيد بر ضرورت  ــد. آملى الريجان «اقتدار و قدرت» باش
حركت در مسير اقتصاد مقاومتى و نقش اين رويكرد در مقابله 
با توطئه هاى دولت هاى سلطه گر گفت: برخى در كشور گمان 
مى كردند كه اگر مسئله برجام حل و فصل شود همه مشكالت 

حل خواهد شد؛ اما چنين تفكرى صحيح نيست. 

ــت: در 26 فروردين ماه  ــخنگوى وزارت امور خارجه گف  س
هيأتى از سازمان حج و زيارت براى پيگيرى موضوع حج تمتع 
ــفر خواهند كرد و تاكنون به 5 نفر از  به عربستان سعودى س
ــتان رواديد داده شده است. ــوى عربس اين هيأت 8 نفره از س

حسين جابرى انصارى در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال 
ــران سازمان  يكى ديگر از خبرنگاران كه از او درباره اجالس س
ــيد و اينكه ايران در اين  ــالمى در استانبول پرس همكارى اس
ــتور كار ايران  ــطحى شركت مى كند و دس اجالس در چه س
در اين اجالس چيست، اظهار كرد: سازمان همكارى اسالمى 
ــوزى مسجداألقصى  ــت كه بعد از حادثه آتش س سازمانى اس
براى ايجاد اتحاد بين كشورهاى اسالمى و پيگيرى منافع امت 
ــد. وى با اشاره به اجالس سران اين سازمان  اسالمى ايجاد ش
ــتانبول برگزار  ــنبه و جمعه هفته جارى در اس كه روز پنج ش
ــركت مى كند  ــود، گفت: آقاى ظريف در اين اجالس ش مى ش
ــا حضور ايران در  ــانى و تصميم گيرى در ارتباط ب و اطالع رس
ــط رياست جمهورى انجام  ــطح باالتر (رئيس جمهور) توس س
ــه در ادامه اولين  ــخنگوى وزارت امور خارج ــد. س خواهد ش
ــانه هاى  ــال 95 با نمايندگان رس ــت هفتگى خود در س نشس
ــوى  گروهى در ارتباط با ارائه گزارش روند اجراى برجام از س
وزارت امور خارجه به مجلس شوراى اسالمى بر اساس جدول 
ــده، گفت: بر اساس اين جدول زمان بندى شده  زمان بندى ش
بايد هر سه ماه يك بار به كميسيون سياست خارجى مجلس 
ــش ماه يك بار به صحن علنى مجلس در اين ارتباط  و هر ش
ــود. در حال حاضر گزارش وزارت امور خارجه  گزارش دهى ش
در حال تكميل شدن است و بر اساس جدول زمان بندى شده 

و در تاريخ مشخص شده اين گزارش به مجلس ارائه مى شود. 
ــورمان در مورد سياست جمهورى  اين ديپلمات عاليرتبه كش
ــالمى ايران در ارتباط با حل بحران قره باغ و دخالت برخى  اس
از كشورهاى خارجى در راستاى افزايش تنش در اين بحران، 
گفت: ما پيش از اين نيز گفته بوديم كه با توجه به فضايى كه 
ــوع بحران هاى جديد زمينه  ــت با وق در منطقه در جريان اس
ــترده تر در منطقه فراهم مى شود و  براى ناامنى و بى ثباتى گس
ــود آثار نامناسبى را  اگر كمربند اين بحران ها به هم متصل ش
براى منطقه ايجاد خواهد كرد و مشكل آفرين است. به همين 
ــتان دو  ــم كه جمهورى آذربايجان و ارمنس دليل تأكيد داري
كشور همسايه بايد مشكالت موجود را از طريق سازوكار هاى 
ــخنگوى وزارت خارجه  حقوقى و بين المللى پيگيرى كنند. س
ــوول سياست خارجى  ــاره به سفر فدريكا موگرينى مس با اش
ــفر  ــا به تهران در 28 فروردين ماه گفت : اين س ــه اروپ اتحادي
ــنبه انجام خواهد شد و خانم موگرينى به همراه هيات  روز ش
بزرگى متشكل از 7 نفر از كميسيونرهاى اروپايى به ايران سفر 
ــان دهنده محتوايى و جدى بودن  مى كنند كه اين موضوع نش
اين سفر است .انصارى با بيان اين كه كميسيونرهاى اتحاديه 
ــئوالن هماهنگى موضوعاتى هستند كه در آن حوزه  اروپا مس
كميسيونرهستند، افزود : خانم موگرينى به همراه هيات بلندپايه 
ــووالن اتحاديه اروپايى در  ــفر مى كنند كه مس اى به تهران س
ــت، ورزش، جوانان،  حوزه هايى همچون تحقيقات، محيط زيس
ــت  ــت و... خانم موگرينى را همراهى مى كنند و قرار اس صنع
ــا و ايران در زمينه هاى  گفت وگوهاى جدى بين اتحاديه اروپ

مسائل سياسى و حوزه هاى مختلف اقتصادى انجام شود.
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ــت، خارج  ــه پرداختن به ابعاد اين موضوع، از حوصله و قصد اين يادداش البت
ــيم از كنار آن بى تفاوت عبور كنيم؛ ذكر همين نكته  ــت اما اگر نخواسته باش اس
ــناد محرمانه از سوى مسئولين  كفايت مى كند كه عالوه بر نفى صريح وجود اس
مذاكره كننده دو طرف - و بلكه همه طرف ها - به نظر مى رسد اندك توجهى به 
فضاى ناهموار برجام در داخل پايتخت هاى دو طرف و تالش هاى غير هم جهت 
قدرتمندى كه در مخالفت با برجام از سوى بلوك هاى قدرت، در هردو سو صورت 
مى گيرد؛ كافى است تا با فرض وجود چنين توافقات محرمانه اى در پشت درهاى 
ــته اتاق مذاكرات، اين اسناد محرمانه، در ميانه مناقشه بر سر برجام، شانسى  بس
براى محرمانه ماندن در پايتخت ها پيدا نكنند. اما اگر «روح برجام» مجموعه اى 
از توافقات ضميمه  شده پنهانى به متن سند رسمى برجام هم نباشد؛ پس ديگر 
ــت كه اگر مى توان - و  ــخن گفت؟ واقعيت آن اس چگونه مى توان از وجود آن س
بلكه بايد- از چيزى تحت عنوان «روح برجام» سخن گفت و مراقب آن بود؛ تنها 
از آنروست كه برجام يك ميدان (اتمسفر) سياسى تازه خلق كرده است. در درون 
ــين خودشان حاضر شده اند.  اين ميدان تازه، البته نيروها با همان مختصات پيش
ــت؛ اما  ــترى- به قوت خود باقى اس ــيارى از تخاصم ها - بلكه با جديت بيش بس
اين ميدان تازه، سرنوشت آينده مخاصمه را نيز مى تواند به نحو متفاوتى تعيين 
ــت. همان وضعيتى كه به  ــف كند. اين ميدان تازه، همان «روح برجام» اس تكلي
واقع، مى توان آن را «وضعيت پسابرجام» ناميد. جايى كه برجام، به آزمون همه 
ــتقيم- تبديل مى شود. نكته بسيار  ــتقيم يا غيرمس طرف هاى درگير در آن -مس
مهم در اين ميان اما آن است كه على رغم سند رسمى برجام، هنوز هيچ چيز در 
ميدان برجام - كه آوردگاه روح برجام است-  تعيين تكليف نهايى نشده است. از 
ــت كه اوباما بازى خودش را در اين ميدان، پيش مى كشد و آزمايش  همين روس
ــكى را نقض قاعده اين بازى مى داند و در اينسو، ظريف هم آشكارا از طرح  موش
ديگرى براى بازى در ميدان برجام، سخن مى گويد. آينده برجام، عليرغم بسيارى 
ــمى توافق، بلكه در  ــند رس از تصورهاى موافق و مخالف، نه در البالى خطوط س
ــود كه از سوى طرفين برجام - و ساير طرف ها-  مختصاتى تعيين تكليف مى ش
براى بازى در ميدان برجام و كلنجار رفتن با «روح برجام» به ميان مى آيد. «روح 

برجام»، زنده است و بايد مراقب آن بود.
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