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اظهارات ضد ایرانی یک مقام سعودی 
وزیر مش��اور امارات در امور خارجه مدعی شد که موشک 

شلیک شده به فرودگاه ملک خالد در ریاض ایرانی است.

به گزارش ایسنا، انور قرقاش در صفحه توئیتر خود مدعی 
ش��د: واضح است که ایران موشک بالستیک به حوثی ها داد تا 

عربستان را مورد هدف قرار دهند.
انص��اراهلل یمن اخیرا فرودگاه ملک خالد در ریاض را مورد 

هدف موشکی قرار دادند که درپی آن بیشتر مقامات سعودی 
با طرح ادعاهای واهی ایران را به دس��ت داشتن در این حمله 
مته��م کردند. این ادعاه��ا در حالی مطرح می ش��ود که امیر 
حاتمی، وزیر دفاع کشورمان در این زمینه گفته است: دشمن 

از ه��ر فرصتی برای اتهام زنی علیه ایران اس��تفاده می کند و 
قطعا ما این مس��ئله را رد می کنیم. وزیر دفاع همچنین گفته 
اس��ت: بنا نیست که هر مسئله ای در منطقه رخ دهد، ایران را 

متهم کنند البته این موارد از دشمن بعید نیست.

خرازی:
 برنامه های موشکی و دفاعی ایران قابل مذاکره نیست

وزیر خارجه اسبق کشورمان در گفت وگو با یک روزنامه 
اتریشی هر گونه مذاکرات مجدد و الحاق بندهای جدید معادلـــــه

ب��ه برج��ام را رد ک��رده و همچنی��ن مذاک��ره درب��اره 
برنامه های موشکی و دفاعی کشورمان را ممکن ندانست.

کمال خرازی در گفت وگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" هر گونه مذاکرات 
مجدد درباره برجام و یا الحاق بندهای جدید به آن را رد کرده و همچنین هر 

گونه مذاکره درباره برنامه موشکی ایرا ن را امکان پذیر ندانست.
وی همچنی��ن تاکید کرد که اگر آمریکا واقعا از توافق هس��ته ای با ایران 
خارج ش��ود شانس حفظ برجام به این مسئله بس��تگی دارد که آیا اروپاییان 

استقالل خود را نشان داده و بر سر تعهدات خود باقی خواهند ماند.
رئیس ش��ورای راهبردی روابط خارجی در بخش دیگری از این گفت وگو 
به تالش همه امضا کنندگان توافق اتمی ایران برای متقاعد کردن واش��نگتن 
به منظور پایبندی به برجام اش��اره کرده و رویکرد ترامپ در قبال این مسئله 
را حت��ی در داخل آمری��کا بحث برانگیز دانس��ته و آن را عامل کاهش اعتبار 

ایاالت متحده دانست.
 خ��رازی هر گون��ه مذاکرات مج��دد درباره برج��ام را رد ک��رده و گفت: 
هی��چ گونه مذاک��رات مج��ددی در این باره وجود نخواهد داش��ت. مس��ئله 
موش��ک ها و قابلیت های دفاعی ما هم قابل مذاکره نیس��ت. وزیر امور خارجه 
س��ابق کشورمان همچنین مذاکرات درباره نقش ایران در منطقه بخصوص در 
سوریه را هم امکان پذیر ندانسته و گفت: نفوذ ایران در منطقه تاریخی است. 
وی حضور ایران در عراق را به خواست دولت آنجا دانسته و مسئله داعش در 

عراق را همچنین یک مسئله امنیتی در نزدیکی مرزهای ایران ارزیابی کرد.
وی درعی��ن حال تاکید کرد: اگر منظور ش��ما از گفت وگ��و درباره نقش 
منطقه ای ایران مذاکره با دیگر کش��ورها برای ایجاد صلح و امنیت در منطقه 
اس��ت ما مخالفتی با آن نداریم، اما اگر منظور شما مذاکره درباره قابلیت های 
دفاعی ما است پاسخ ما بخصوص اکنون که هیچ اعتمادی در آمریکا نمی بینیم 

"نه" است. 
خرازی همچنین ش��ایعات درباره مذاکرات محرمانه بین ایران و عربستان 
س��عودی در عمان را رد کرده و از عدم اعتماد س��عودی ها به عمان به عنوان 

میانجی سخن گفت.

بلومبرگ: 
مخالفت با نفوذ ایران، نقطه اشتراک اسرائیلی ها و سعودی هاست

در ش��رایطی که واش��نگتن، ریاض و تل آویو به شدت با 
گس��ترش نف��وذ ته��ران در منطق��ه مخالف هس��تند، بـازي رسـانه

نشانه هایی از یک راهبرد مشترک بین این سه طرف در 
مقابل ایران دیده می شود.

به گزارش مهر، بلومبرگ در گزارشی با اشاره به عزم و اراده آمریکا، اسرائیل 
و عربستان برای عقب راندن قدرت تهران در منطقه، نوشت این مسئله موجب 

اتحاد بنیامین نتانیاهو، محمد بن سلمان و دونالد ترامپ می شود.
به نوشته بلومبرگ، هر سه نفر اینها، نگرانی و هراس خود را از پیروزی بشار 
اس��د، رئیس جمهوری سوریه و متحد ایران و در نتیجه آن افزایش نفوذ تهران 
در منطقه ابراز کرده اند. این وضعیت در ش��رایطی حاصل ش��ده است که برای 
س��ال ها سیاست آمریکایی ها و سعودی ها بر گزاره »اسد باید برود« متکی بود. 
اما اسد تا حد زیادی شورشیان و عناصر مسلح مورد حمایت آمریکا و سعودی 
را شکست داد. در این وضعیت، این سه طرف که به دنبال عرصه ای دیگر برای 
عقب راندن تهران بودند، به س��راغ لبنان و حزب اهلل رفتند، گروهی که از دیده 

سعودی ها، اسرائیلی ها و آمریکایی ها »تروریست« به حساب می آید.
س��عد الحریری که تحت الحمایه و وابس��ته به عربس��تان اس��ت، از سال 
گذش��ته و از طریق ائت��الف با حزب اهلل بر لبنان حکمران��ی می کرد؛ اما هفته 
گذش��ته با سفر به ریاض، ضمن اعالم اس��تعفای خود و انتقاد شدید از ایران، 
گفت که »دس��تان ایران در منطقه قطع خواهند شد«. ساعاتی پس از آن نیز 
نتانیاهو با صدور بیانیه ای از جامعه جهانی خواست تا در برابر اقدامات خصمانه 
ایران دس��ت به عمل بزنن��د. روز بعد از آن نیز کانال 10 تلویزیون اس��رائیل 
گزارش داد که دیپلمات های اسرائیلی دستور گرفته اند که در کشورهای محل 
مأموریت خود اس��تعفای حری��ری را به عنوان نش��انه ای از نفوذ تهدید کننده 

ایران به تصویر بکشند.
علیرغ��م رویکرد مش��ترک اس��رائیلی ها و س��عودی ها بر ضد ای��ران، اما 
هیچکدام تاکنون ارتباط مس��تقیم بین خود را تأیی��د نکرده اند، خاصه از آن 
جهت که این موضوع می تواند برای س��عودی ها تبعات منفی داش��ته باش��د، 
کسانی که خود را متولی مقدس ترین اماکن مسلمانان و رهبری جهان اسالم 
می دانند، جایی که اسرائیل عمیقا نامحبوب است.گفتنی است، سران سعودی 

به دنبال حذف ایران از معادالت منطقه ای هستند.

مهر و موم ها در تاسیسات هسته ای موقت است
سخنگوی سازمان انرژی اتمی عنوان کرد که مهر و 
موم بخش هایی از تأسیسات هسته ای کشورمان موقت 

و برای حسابداری مواد هسته ای است.
بهروز کمالون��دی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و 
س��یما درباره مصاحبه اخیر آمانو با ش��بکه سی بی اس 
آمری��کا مبنی بر صده��ا هزار عکس��برداری و دو هزار 
پلمب در بخش های مختلف هس��ته ای کشورمان گفت: 
بخش��ی از آماری که ارائه شد برای این است که طرف 
مقاب��ل را متقاعد کن��د فعالیت های کش��ورمان تحت 

نظارت و شفاف است.
وی اف��زود: باید در نظر داش��ت به ط��ور نمونه اگر 
چه تهیه صدها هزار عکس از مراکز هس��ته ای در ایران 
واقعیت است، اما اگر هر دوربین هر سه ثانیه یک قطعه 
عکس بگیرد، در طول روز 30 هزار قطعه عکس گرفته 
می شود، عکس  هایی که قرار نیست خارج شود بلکه در 
همان دوربین ها می ماند تا اگر روزی قرار باش��د اتفاقی 

بیفتد به آن مراجعه کنند.
کمالون��دی گف��ت: البته این مربوط ب��ه برجام هم 
نیس��ت زیرا قبل از برجام نیز این عکسبرداری ها انجام 
می شد و نه در تأسیسات ما بلکه در تأسیسات همه دنیا 
وجود دارد و اتفاقاً یکی از علل فعال بودن هر تشکیالت 
هسته ای این است که دوربین در آنجا نصب است، چون 

اگر فعالیت نداشته باشد به دوربین هم نیاز ندارد.
س��خنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: درباره مهر و 
موم و پلمب نیز همین طور است ، ما قبل از برجام نیز 
به علل پادمانی و به این علت که حسابرس��ی مواد تابع 
برخی قواعد اس��ت مهرهایی را خودم��ان با هماهنگی 
آژانس می زدیم تا به عنوان نمونه وقتی بخش��ی از مواد 
هس��ته ای از قس��متی به قس��مت دیگر منتقل شود به 

محض انتقال آن مهر و موم ها برداشته می شود.
وی این اقدام را روندی عادی دانست و گفت: شاید 
اگر بگوییم 2 هزار مهر و موم در تأسیس��ات هس��ته ای 
ایران ممکن است وجود داشته باشد این تعداد در ژاپن 
می تواند 20 هزار مهر و موم باشد زیرا رفت و آمد مواد 
هسته ای حتماً تابع برخی قواعد است و باید این مهر و 
موم ها انجام شود. کمالوندی افزود: مهر و موم در ایران 
مفهوم خاص خود را دارد یعنی بستن و تعطیل کردن، 
در حالی که در فعالیت های هسته ای وقتی می خواهند 
بخش��ی از مواد را به جای دیگر منتقل کنند آن را مهر 
و م��وم می کنند یا ب��ه عنوان نمونه وقت��ی کار در یک 
مخزن به اتمام برسد و مخزن پر شود آن را مهر و موم 

می کنند تا توسط آژانس اندازه گیری شود.
وی افزود: آقای آمانو در مذاکرات اخیرش در تهران 
نیز اعالم کرد افراد جدیدی که آمده اند اطالعات دقیقی 
از پادمان، پروتکل و برجام ندارند و او مجبور است برای 
آنان توضیحاتی بدهد تا متوجه ش��وند. گفتنی اس��ت، 
بارها  آژانس بین المللی اتمی بر متعهد بودن جمهوری 

اسالمی ایران در قبال برجام تاکید کرده است.

ت دوم
نوب

شرکت توزيع نيروي برق

سيستان و بلوچستان

امور تدارکات و قراردادها-شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

دستگاه مزايده گزار : شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان 

نوع مزايده :  عمومي يک مرحله اي

موضوع مزايده : فروش حدود ٦٠ تن سيم مسي اسقاط

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دريافت اسناد مزايده :

متقاضيان مي توانند ازتاريخ ١٣٩٦/٠٨/٢٠ لغايت ١٣٩٦/٠٨/٢٧ به سامانه الکترونيکي تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دريافت اسناد 

مناقصه اقدام نمايند

اطالعات تماس مزايده گزار :

تلفن  ٣١١٣٧٣٤٠-٠٥٤  و ٣١١٣٧٣٤٨ فکس ٣١١٣٧٠٥٠-٠٥٤  پيام کوتاه ٠٩٣٠٧٢٨٠٢٠٠ 

www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونيک

 مبلغ و نوع تضيمن شركت در مزايده : ضمانتنامه بانكي يا واريز مبلغ  ٧٨٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال به حساب جاري١٠٣٤٠٣٨١٥٠٠٢ بانک صادرات  شعبه برق زاهدان بنام ساير 

در آمدها شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

زمان و محل تحويل تضمين شرکت در فرايند کار : پيشنهاددهندگان مي بايست ضمن ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه الکترونيکي دولت تا ساعت ١٥ روز شنبه مورخ 

١٣٩٦/٠٩/١١ نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرايط درج شده در اسناد مزايده در پاکات الک و مهر شده تا مهلت تعيين شده فوق به دبيرخانه شرکت آدرس نشاني 

زاهدان خيابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه ٣٧و٣٩شرکت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان اقدام نمايند. الزم بذکر تمامي فرايند مزايده از طريق سامانه تدارکات 

دولت صورت مي پذيرد. 

تاريخ  و محل بازگشايي  پاكات :  پيشنهادات ارائه شده در سامانه تدارکات دولت در ساعت ١٠:٣٠ روز يکشنبه مورخ ١٣٩٦/٠٩/١٢ در سالن کنفرانس شرکت توزيع نيروي 

برق سيستان و بلوچستان گشايش خواهد شد.

در ضمن شرکت کنندگان در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه تدارکات دولت , مي بايست به سايت ياد شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و دريافت امضاء الکترونيکي اقدام 

نمايند جهت اطالعات بيشتر در اين خصوص مي توانيد با تلفنهاي ذيل تماس حاصل فرماييد.

تلفن تماس با مسئول سامانه تدارکات در استان سيستان و بلوچستان : ٠٩٠١٦٨٦٠١٧١ آقاي نوري

مدت قرارداد : يکماه  

در ضمن ضمانتنامه شرکت در فرايند ارجاع کار مي بايست مطابق با آيين نامه تضمين معامالت دولتي جديد بشماره ١٢٣٤٠٢/ت٥٠٦٥٩ه مورخ ١٣٩٤/٠٩/٢٢ صادر شده 

باشند , در غير اينصورت      مزايده گذار مي تواند اعتبار ضمانتنامه هاي که مطابق ايين نامه يادشده نباشد رد نمايد.

ضمنا متقاضيان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت معامالت توانير به نشانيTender.tavanir.org.ir يا سايت شرکت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان به 

نشاني www.sbepdc.ir همچنين پايگاه ملي مناقصات به آدرس www.iets.mporg.irمراجعه فرمايند. بديهي است اين شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .

« ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است ».  

آگهى مزايده شماره 96-11

یک کارشناس مس��ائل سیاسی و بین الملل 
معتقد است، تقویت مواضع جمهوری اسالمی ديــــدگاه

ایران و پررنگ شدن نقش مثبت کشورمان در 
عرصه منطقه از جمله س��وریه و عراق بس��یاری از معادالت س��ران 
سعودی را بر هم زده است و سیر صعودی گستاخی روزهای اخیرشان 

نیز حکایت از عجز آنها در برابر اقتدار جمهوری اسالمی می کند. 
ناظران سیاسی بر این باورند وضعیت در منطقه خلیج فارس 
به علت اختالفات در روابط رژیم  آل س��عود و جمهوری اسالمی 
ایران به حالت هشدار رسیده است و ممکن است این شرایط رو 
به وخامت بگذارد. آنطور که برخی محافل سیاس��ی و رس��انه ای 
معتقدند، مقامات ریاض اعالم کرده اند که پس از حمله موشکی 
نیروهای انصاراهلل یمن به فرودگاه بین المللی در نزدیکی ریاض، 
آمادگ��ی آن را  دارند که جبه��ه دومی برای جنگ با ایران ایجاد 
کنند، س��عودی ها با اش��اره به لبنان تلویحا اش��اره کرده اند که 
ممکن اس��ت این کشور جبهه دوم در برای مقابله با ایران باشد، 

روابط آل سعود با ایران در ژانویه سال 201۶ و بعد از اعدام رهبر 
شیعه آیت اهلل نمر شکننده تر شده و در نهایت روابط دیپلماتیک 
فی ما بین متوقف شد، اما بعد از گذشت چند ماه اوضاع در روابط 
ریاض و تهران نسبتا آرام گرفت تا اینکه جدیدا موج لفاظی های 
جنگ افروزانه و خصمانه مقامات اجیر شده آل سعود علیه ایران 
از س��ر گرفته شده و آنها ادعاهایی را علیه تهران مطرح کرده اند 

که واکنش های داخلی و خارجی فراوانی را در بر داشته است.
عباس ضیایی نیری در گفت و گو با سیاس��ت روز درخصوص 
سیاست های ضد ایرانی این روزهای سران سعودی گفت: به نظر 
می رسد اگر آل س��عود فکر جنگ علیه ایران را همچون یمن در 

سربپروراند، هزینه های جبران ناپذیری را پرداخت خواهد کرد. 
وی افزود: حتی درگیر شدن سعودی ها با نیروهای مقاومت 
توان و منابع نظامی آنها را به اتمام خواهد رس��اند؛ ضمن اینکه 

ری��اض در صورت حمله احتمالی به لبنان مورد هجمه انتقادات 
داخلی و مهمتر از آن بین المللی قرار خواهد گرفت.

این کارش��ناس مسائل سیاسی و بین الملل با تاکید بر اینکه 
جنگ هش��ت س��اله تحمیلی رژیم بعثی ع��راق علیه جمهوری 
اسالمی ایران عبرت خوبی برای سران سعودی خواهد بود، اظهار 
داشت: صدام در توهم این بود که ظرف چند روز می تواند ایران را 
اشغال کند اما، اینگونه نشد. آل سعود بداند هرگونه تجاوز احمقانه 

به ایران سقوط این رژیم عقب مانده را به دنبال خواهد داشت.
بح��ران داخل��ی در ریاض و ب��اال رفتن آمار ش��اهزاده های 
س��عودی بازداشت شده در این کش��ور موضوع دیگری بود که 
ضیایی نیری به آن اشاره کرد و بیان داشت: این شرایط سلطنت 
آل س��عود را در داخل با چالش و تنش های فراوانی مواجه کرده 
اس��ت، از این رو مواضع رژیم سعودی هم در مقابل تهران و هم 

در منطقه بسیار شکننده و رو به اضمحالل است. 
وی درخص��وص مواضع اصولی و مقتدرانه تهران نیز گفت: 
تقویت مواضع جمهوری اس��المی ایران و پررنگ ش��دن نقش 
مثب��ت کش��ورمان در عرصه منطق��ه از جمله س��وریه و عراق 
بس��یاری از معادالت دش��منان را بر هم زده است و اگر ریاض 
دس��ت از پا خطا کند منطقه برای س��عودی ها به گورستانشان 
تبدیل خواهد شد و شاید دقیقا به همین دالیل، اظهارات جنگ 

افروزانه و ابلهانه مقامات ریاض، در حد حرف باقی بماند.
ضیایی نیری در پایان خاطرنشان کرد: نصیحتی که می توان 
برای آل سعود داشت  اینکه با تشویق آمریکا و رژیم صهیونیستی 
و داشتن توهم قدرت و تاثیر گذاری در منطقه واینکه خود را به 
واسطه این اکاذیب هم رده ایران قرار دادن مصداق همان مثالی 
هس��تند، جایی که عقاب پر بریزد از پشه ای الغری چه خیزد و 
بهتر اس��ت با این رویاها و طناب پوسیده وارد چاهی نشوند که 

صدای افتادن سنگ  هم در آن شنیده نمی شود.

گستاخی  علیه ايران و هزينه های جبران ناپذير برای سران سعودی

مس��ئوالن  اس��ت  »ضروری 
ذی ربط کشور تهدید را جدی پرونـــــده

تمهی��دات  و  ک��رده  تلق��ی 
مناسب برای بازدارندگی و دفع آن را اتخاذ کنند.«

بخش��ی از یادداش��ت سیدحس��ین موسویان 
مذاکره کنن��ده ارش��د پیش��ین ای��ران در موضوع 

هسته ای را خواندید.
آقای موس��ویان که اکنون در آمریکا س��اکن 
اس��ت و ب��ه عن��وان پژوهش��گر ارش��د دانش��گاه 
پرینستون آمریکا ش��ناخته می شود، در مذاکرات 
سال های 82 که به پلمب همه تأسیسات هسته ای 

ایران انجامید نقش داشت.
در ط��ول مذاکرات هس��ته ای و البته پیش از 
آن که دولت تدبیر و امید مس��تقر شود، از یکی از 
حامیان و مروجان مذاکره با آمریکا بر سر موضوع 
هس��ته ای ایران بود. رفت و آمدهای او به ایران در 
جریان مذاکره هسته ای، اظهار نظرات هسته ای او 
و رغبت به مذاکره با آمریکا در نوشته ها، تحلیل ها 

و سخنان آقای موسویان به خوبی دیده می شد.
اگر نگوییم مذاکره کننده پیشین تیم هسته ای 
ایران، به طور مستقیم مشاور تیم هسته ای کنونی 

بود، اما غیر مستقیم به آنها مشاوره می داد.
تحلیل ه��ای هم��راه با اص��رار و تأکی��د برای 
مذاکره با آمریکا از سوی چنین افرادی بی تأثیر در 
نوع تصمیم گیری دولت و تیم هس��ته ای در انجام 

و ادامه مذاکره بی نبود.
ام��ا اکنون آقای موس��ویان هش��دار می دهد 
و احس��اس خطر می کن��د و می گوید مس��ئوالن 
تهدیدات را جدی تلقی کنند و تمهیدات مناس��ب 

برای بازدارندگی و دفع آن اتخاذ کنند.
مسئوالن نظام اسالمی خود به شرایط موجود 
واقف بوده و اش��راف کامل بر تحوالت و معادالتی 

که دشمن ایجاد کرده دارند.
مس��ئوالن ارش��د نظام با علم به اینکه نتیجه 

مذاکره هس��ته ای شرایطی اس��ت که اکنون علیه 
ایران ش��کل گرفته نس��بت به آن با شک و تردید 
جدی می نگریستند و صراحتاً تأکید می کردند که 
نمی توان به آمریکا اعتماد ک��رد، مذاکره با آمریکا 
برای ایران سودی نخواهد داشت. اما برخی همچون 
شما و همفکران دیگر اصرار و اعتقاد داشتید که راه 

حل مشکالت مذاکره مستقیم با آمریکا است.
استدالل هم می کردید که مذاکرات هسته ای 
اولیه که با تروئیکا انجام ش��د بدون حضور آمریکا 

بود و همین باعث شکست آن توافق شد.
اکنون هم با القای اینکه تهدیدات جدی است 
و با توصیه به مسئوالن مبنی بر اینکه برای مقابله 
با تهدی��دات تمهیدات الزم در نظر گرفته ش��ود، 
می توان به آس��انی تمهیداتی که در اندیشه شما و 

همفکرانتان وجود دارد حدس زد.
از آنجایی که به پیشنهاد ترامپ برای دیدار و 
گفت وگو با آقای روحانی اش��اره کرده و نوشته اید 
ک��ه رئیس جمهور آمریکا با عل��م به اینکه روحانی 
خواس��ته او را رد می کند اما ماکرون رئیس جمهور 

فرانس��ه را واس��طه کرده تا به اروپایی ها بقبوالند 
ایران خواهان مذاکره نیست، اینگونه بر می آید که 
ش��ما به خاطر رد درخواست ترامپ از سوی آقای 

روحانی ناخرسند هستید.
هس��تند افراد همفکر ش��ما در داخ��ل ایران 
که به رئیس جمهور به خاطر دس��ت رد بر س��ینه 
ترام��پ زدن خرده گرفتند و دی��دار و گفت وگو با 
رئیس جمهور آمریکا را فرصت طالیی تلقی کردند 
که از دس��ت رفت، اما پرس��ش های زیادی در باره 

مواضع شما و همفکرانتان وجود دارد.
نخس��تین پرس��ش که می تواند مهمترین آن 
باشد این است که مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا 
که به برجام رسید، چه سود و نتیجه مثبتی برای 
ایران داشت که اکنون پیشنهاد مذاکره با آمریکا از 

سوی طیف سیاسی خاص مطرح می شود؟
آقای موس��ویان شما به عنوان پژوهشگر ارشد 
در دانشگاه پرینستون آمریکا، آیا اعتقاد دارید که 
مذاکرات هس��ته ای و توافق بر سر آن اکنون باعث 
بروز شرایط کنونی براساس فشارهای بیشتر علیه 

ایران شده است؟
اینگون��ه پرس��ش را مط��رح کنی��م ک��ه اگر 
مذاکراتی در کار نبود و توافقی هم به دست نیامده 
 بود، آیا باز هم به این ش��دت کنون��ی، علیه ایران 

سناریو سازی و توطئه صورت می گرفت؟
مذاکرات هس��ته ای ای��ران و 1+5 که به توافق 
کش��یده ش��د، قرار ب��ود تحریم های اقتص��ادی را 
برچیند، سپس س��ایه جنگ را از سر ایران بردارد، 
اما اکنون برعکس ش��ده اس��ت، نه تنها تحریم ها 
برداشته نشد و س��ایه جنگ برچیده نگشت، بلکه 
تحریم ه��ای قبلی باقی مان��د و تحریم های جدید 
وضع شد. شرایط به گونه ای شده است که کشوری 
همچون عربس��تان س��عودی هم ایران را تهدید به 
جن��گ می کن��د. در حالی که پی��ش از این چنین 
کشورهایی جرأت بیان چنین مواضعی را نداشتند.

رفتاره��ای عوام فریبانه با افکار عمومی را یکی 
از دالی��ل و باع��ث به وجود آمدن ش��رایط کنونی 
می دانیم. اگر تهدیدات از نظر اش��خاصی همچون 
ش��ما )موسویان( جدی است، این نتیجه و حاصل 
تالش تفکر تکنوکرات هایی اس��ت ک��ه به هنگام 
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 92 فریاد 
می زدن��د که اگر رقی��ب پیروز انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ش��ود جنگ رخ خواهد داد، اگر خواهان 
جلوگی��ری از بروز جنگ هس��تید به نامزد ما رأی 
دهید تا س��ایه جنگ از س��ر ایران برچیده شود و 
این رویه در انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 9۶ 

نیز دیده شد.
و این ش��د که مذاکرات هس��ته ای به برچیده 
ش��دن تأسیس��ات مهم و اساسی هس��ته ای ایران 

انجامید تا طبل جنگ خاموش شود.

و چه جالب اس��ت که بار دیگر همان هایی که 
در ابت��دا ترس از جن��گ را در میان افکار عمومی 
رواج دادند و گفتند که ما می توانیم خطر جنگ را 
رفع کنیم، اکنون باز هم چنین سخنانی را مطرح 
می کنن��د البته با ادبیات دیگ��ری. اکنون همان ها 
هش��دار می دهند که تهدیدات جدی است، جنگ 

نزدیک است و باید تمهیداتی اندیشید. 
تمهیداتی که شما پیشنهاد می دهید چیست؟ 
مذاکراتی همچون مذاکره هسته ای و تعطیل شدن 
همه پادگان های نیروهای مس��لح، برچیده ش��دن 
موشک  های بالستیک که عامل بازدارنده اصلی مقابل 
دش��منان اس��ت و رها کردن منطقه ب��ه حال خود 

مناسب است؟ باز هم نقد بدهیم نسیه هم نگیریم؟
ترفندهای آمریکا برای باز کردن  برجام های دیگر 
در حال��ی ادامه دارد ک��ه  دو روز پپش وزیر خارجه 
کشورمان در پایان سفر دوره ای خود به تاجیکستان 
و ازبکس��تان در جمع خبرنگاران درباره دیدارش به 
فدریکا موگرینی در حاش��یه اجالس سمرقند گفت: 
در حاشیه اجالس سمرقند دیدار مفصلی با موگرینی 
داش��تم؛ وی از تالش های��ی که اتحادی��ه اروپا برای 
اجرای کامل برجام داشته، گزارشی داد و تاکیدی که 
کش��ورهای اروپایی برای اجرای برجام دارند را اعالم 
ک��رد؛ من هم تاکید کردم که ایران تاکنون برجام را 
کاماًل اجرا کرده ولی متاسفانه با بدعهدی های آمریکا 
و با سیاس��ت ایجاد فضای نامناس��ب توسط دولت 
جدید آمریکا مواجه بوده و این وضعیت باید توس��ط 

کشورهای اروپایی اصالح شود.
ظری��ف ادام��ه داد: تاکیدی که مق��ام معظم 
رهبری در صحبت های خود داشتند را متذکر شدم 
و اینکه ما ضمن اینکه استقبال می کنیم از موضع 
اروپایی ها درباره برجام، اما نیاز هس��ت که اروپا در 
زمینه اجرای برجام فعال تر عمل کند و اقدام عملی 
نشان دهد و از حمایت اعالمی به حمایت عملی و 

فشار برای اجرای کامل برجام حرکت کند.

باز هم ترفند »سایه جنگ« برای برجامی دیگر

نشس��ت  در  ای��ران  نماین��ده 
ش��ورای اجرایی س��ازمان منع ديپلمـــات

اقدامات  ش��یمیایی  سالح های 
کمیته حقیقت یاب درباره کاربرد سالح شیمیایی در 
س��وریه را حرفه ای، متوازن و مس��تقل ندانس��ت و 

گزارش سازوکار را فاقد وجاهت خواند.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، پنجاه و 
شش��مین اجالس فوق العاده شورای اجرایی سازمان 
منع س��الح های ش��یمیایی با هدف بررسی هفتمین 
گزارش مکانیس��م تحقیقاتی مش��ترک سازمان ملل 
متحد و سازمان منع سالح های شیمیایی درخصوص 

سوریه برگزار شد.
رضا پورمن��د تهرانی معاون حقوق��ی و بین المللی 
نمایندگ��ی کش��ورمان در الهه در این اج��الس اظهار 
داش��ت: جمهوری اس��المی ایران همواره کاربرد سالح 
ش��یمیایی از س��وی هر ش��خص، در هر مکان و تحت 
هر ش��رایطی را قویا محکوم می کند. جمهوری اسالمی 
ایران معتقد اس��ت ک��ه یافته های س��ازوکار تحقیقاتی 
مش��ترک سازمان منع سالح های ش��یمیایی و سازمان 

ملل متحد باید برپایه مس��تندات، مناب��ع موثق و قابل 
راس��تی آزمایی استوار باشد. اما متاسفانه با وجود برخی 
 تناقض��ات و مغایرت های موجود در گ��زارش، نمی توان 
نتیجه گیری های گزارش را جامع و کامل محسوب کرد.

وی عنوان کرد: جمهوری اسالمی ایران هفتمین 
گزارش س��ازوکار تحقیقاتی مش��ترک سازمان منع 
س��الح های شیمیایی و سازمان ملل متحد را بررسی 
ک��رده و با توجه ب��ه این نکته که گزارش س��ازوکار 
تحقیقات��ی مش��ترک مبتنی ب��ر یافته ه��ای هیات 
حقیقت یاب بوده، تاکید دارد هیات حقیقت یاب در 
انجام تحقیقات در چارچوب وظایف محوله و منطبق 
بر کنوانس��یون سالح های ش��یمیایی موفق نبوده و 
اقدامات هیات، حرفه ای، متوازن و مستقل نبوده، به 

طریق اولی گزارش سازوکار نیز فاقد وجاهت است.
هیأت ایرانی در این نشس��ت اع��الم کرد: عالوه 
بر این، در مورد حادثه ش��یمیایی در خان ش��یخون 
و ایراد اتهام و منتس��ب کردن آن به دولت س��وریه، 
بدون انج��ام هرگونه نمونه ب��رداری از پایگاه هوایی 
الش��عیرات، بی پایه و اس��اس بودن این ادعا را نشان 

می دهد. س��وریه علیرغم مواجهه با ش��رایط دش��وار 
و درگیری با گروه های تروریس��تی مس��لح، خصوصا 
داعش و النصره، با پذیرش کنوانس��یون س��الح های 

شیمیایی به کلیه تعهدات خود عمل کرده است.
براس��اس این گزارش، جمهوری اس��المی ایران 
و فدراس��یون روس��یه در این جلسه به طور مشترک 
پی��ش نویس تصمیم درخصوص ارتقاء کارآیی هیات 

حقیقت یاب را ارائه کردند.
سفیر روسیه ضمن حمایت از پیش نویس تصمیم 
مش��ترک با جمهوری اسالمی ایران درخصوص ارتقاء 
کارآیی هیات حقیقت یاب، خواس��تار انجام بازرس��ی 
حرف��ه ای مطابق با الزامات کنوانس��یون س��الح های 

شیمیایی و به کارگیری متوازن بازرسان اعزامی شد.
آمری��کا نیز قرار اس��ت با هماهنگی کش��ورهای 
گروه غ��رب، متن پی��ش نویس تصمی��م دیگری را 
ارائه کند و بر همین اس��اس درخواست کرد اجالس 
شورای اجرایی به تعلیق درآید.براساس این گزارش، 
ادامه جلسه فوق العاده شورای اجرایی به هفته آینده 

موکول شد.

واکنش ايران به گزارش کمیته حقیقت ياب درباره کاربرد سالح شیمیايی در سوريه


