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33916546 تمام ساعات شبانه روز سر کالس درس، استاد با طرح دقیق و موشکافانه عالئم یک بیماری، از 

دانشجویان پزشکی خواست برای آن بیمار دارو تجویز کنند.
هرکس چیزی می گفت، پنجمین نفر در حال شرح نوع و میزان دارو بود، 
ناگهان سومین دانشجو- که چند دقیقه قبل نظرش را اعالم کرده بود- با 
شــتاب به استاد گفت:»استاد! ببخشید،  اشتباه گفتم! مقدار فالن دارو را 
 اشتباه گفتم، باید نصف آن را تجویز کرد! آن یکی دارو هم اصال الزم نیست.«
استاد مکثی کرد و گفت:»متاسفم! همان لحظه که داروی مورد نظر شما 
به بیمارتان تزریق شد، از دنیا رفت! تشخیص و تجویز شما برگشت ناپذیر 

است. شما سر کالس به آثار و عوارض داروها توجه نداشتید.«
این تمثیل حکایت تلخ و در عین حال درستی است از آنچه در پرونده 
هســته ای ایران گذشت و مصداق بارزی از آزمون و خطا کردن در عرصه 

مهم و بازگشت ناپذیر دیپلماسی هسته ای.
سرنوشــت یک ملت، کالس درس نیست و نمی توان با حدس و گمان 
و خوش بینی مفرط به دشــمنان قسم خورده ملت، آن را به بازی گرفت، 
اما بی تعارف، این اتفاق تلخ افتاد و دو جریان کامال همســو، ریل گذاری و 
تاثیرگذاری بر افکار عمومی را چنان رقم زدند که گویی بزرگ ترین فتح 

جهان در حال رخ دادن است!
صدای آن هیاهو مغرضانه چنان زیاد بود که اجازه نداد صدای ناصحان 
و مشــفقان به جایی برسد و در میانه هیاهوی آن روزها، گم شد و شنیده 

نشد! اما تاریخ آن حرف ها را تا همیشه گواهی خواهد کرد.
نتیجه از قبل معلوم بود! بیماری که داروی تجویز شــده نادرست را 
دریافت کــرده بود، همان لحظه جان داد و حرف های بعدی، هیچ تاثیری 

نداشت.
دانشــجوی مثال باال، باالخره فهمید که  اشتباه کرده و با اقرار به آن، 
سعی در جبران مافات کرد )هرچند دیرهنگام بود و فایده ای نداشت( اما 
آن دو گروهی که نقش مستقیم در این فرایند تلخ و ذلت بار داشتند، اکنون 

کجا هستند و چه می کنند!؟
در یک ســو، جریانی در دولت قرار داشت که تمام قد پای مذاکرات 
و »توافق به هر قیمتی« ایســتاده بود و اجازه نمی داد کمترین خدشه ای 
به آن وارد شــود. برای آنها مذاکرات و سپس برجام متن مقدسی بود که 
هرگونه خدشه و حتی تحلیل درباره آن، توهین به مقدسات بود و مستحق 
هر ناسزا و ناروایی! هرروز بیش از روز قبل در مدح و منقبت آن خسارت 
محض، شــعرها می ســرودند و عالم و آدم را به تماشای آن آفتاب تابان 

دعوت می کردند!
در سوی دیگر، رسانه هایی بودند که آشکار و پنهان، دستشان در جیب 
دولت – یعنی در کیســه بیت المال- بود و رسما و علنا، آگهی نویس گروه 
اول بودند. جرم آنها کم از گروه نخست نبود. آنها با بزک و دروغ، عفریت 
تحریم و تحمیل را به جای فرشته نجات و رحمت به مردم معرفی کردند و 

کاری به سر کشور آوردند که آمریکایی ها حتی در خواب هم نمی دیدند!
آن روزها را یادمان نرفته و هرگز فراموش نمی کنیم که رئیس جمهور 
می گفت: همه تحریم های هسته ای و مالی و بانکی و... در همان روز نخست 
اجرای برجام یکجا و یک مرتبه لغو می شود! اما نه تنها تحریم ها لغو نشد، 
که هر روز بیشتر و بیشتر هم شــد! دستاورد برجام از زبان رئیس  بانک 
مرکزی با صدای بلند »تقریبا هیچ« اعالم شد و پس از آن، دهها بار فعاالن 
اقتصادی و سیاسی اعالم کردند که هیچ گشایشی در امور – به ویژه امور 
بانکی- ایجاد نشده و هرگز خبری از آن هزار ال سی گشوده شده در روز 

تعطیل – که رئیس جمهور خبرش را داده بود- نشد که نشد!
وزیر خارجه و عباس عراقچی هردو در برنامه هایی جداگانه در سیمای 
جمهوری اسالمی در پاسخ به احتمال عهدشکنی آمریکا، صراحتا می گفتند؛ 
مگر ممکن است آمریکا این کار را بکند!؟ این کار به پرستیژ و حیثیت جهانی 
آمریکا لطمه خواهد زد و به همین خاطر، آنها هرگز چنین نخواهند کرد! 
اما آمریکا هم در زمان اوباما و هم در زمان ترامپ، بارها و بارها نقض عهد 
کرد و هیچ هم به پرستیژ جهانی اش لطمه ای وارد نشد! اساسا آنها به این 
حرف ها اعتقادی ندارند و منافع شیطانی خود را بر هرچیز مقدم می دانند. 
موضوعاتی مثل پرســتیژ و حیثیت، حقیقتا فکاهه هایی بود که مصرف 
داخلی و مخدرگونه داشت و چه بسا که آمریکایی ها در خلوت خود به این 

واژه ها می خندیدند!
رئیس جمهور با صدای بلند می گفت در عرصه دیپلماسی، خوش بینی 
و بدبینی معنا ندارد! اما خیلی زود معلوم شد که همه آن بدبینی ها درست 

بود و آمریکا همان بود که منتقدان دلسوز می گفتند و آنها نمی شنیدند!
می گفت در برجام به همه آنچه که می خواستیم رسیدیم و مدتی بعد 
جان کری اعالم کرد ایرانی ها همه تعهداتشان را پیشاپیش و یکجا انجام 
دادند!و معلوم شد که این آمریکایی ها بودند که به همه آنچه می خواستند 

رسیدند نه ما!
یادمان نمی رود که در سطح شــهر تهران، تصاویری با عنوان »شمر 
زمانه ات را بشــناس« به بازخوانی جنایات و بدعهدی های شیطان بزرگ 
پرداخته بود و حامیان ســینه چاک آمریکا، چــه هیاهو و جنجالی به پا 
کردند که این کارها خالف دیپلماســی است و حاال دیگر این آمریکا آن 

آمریکا نیست و...!
صدا و سیما هم در این مسیر، بالش نرم به زیر سر مردم گذاشت و با 
دادن تریبون های یکطرفه، همه چیز را عادی و روی ریل موفقیت نمایش 

داد و در هنگامه مهم حادثه، چشم و گوش مردم را بست.
 بار دیگر باید پرســید حاال آنها کجا هســتند و چه می کنند!؟ حاال 
در روزنامه های زنجیره ای خبری از آن تیترهای دروغین نیســت! بهشت 
برجام در میان بهت و ناباوری آنها که آن ســراب را باور کرده بودند، دود 
شــد و مذاکرات روی کریه و پلیدش را نشــان داد. آمریکایی ها جواب 
خوش خیالی های تیــم اول و خوش رقصی های تیم دوم را با »مادر تحریم 
ها« دادند و نشان دادند حرف روز اول درست بود که »آمریکا قابل اعتماد 

نیست«.
این تجربه تلخ، حاال برخی ها را انقالبی و سوپر انقالبی کرده است! آنها 
سخنرانی می کنند و آمریکایی ها را عهدشکن می دانند، تهدیدشان می کنند 

و رجز می خوانند که اگر چنین شود، چنان می کنیم و...! 
همزمــان هم برخی زنجیره ای ها، که خــوب راه کار را یاد گرفته اند، 
همچنان به دمیدن باد در آســتین برخی دیگر مشغولند و درباره قدرت 
»پیش بینی« فالن دیپلمات از رفتارهای آتی آمریکا داد سخن سر می دهند 

و قصه ها می بافند!
آنها به روی خودشان نمی آورند – یا شاید هم حواسشان نیست- که 
تکرار حرف منتقدان با تاخیر فازی حداقل سه ساله، نه تنها پیش بینی و 
تیزهوشی نیست، که کند ذهنی و کوتاهی است و چیزی نیست که بتوان 

آن را به رخ کشید.
اما اگر همین افراد به آنچه می گویند ایمان دارند و برای مصرف داخلی 
نمی گوینــد، چرا همین حاال به جــای انقالبی نمایی و به جای نعل وارونه 
زدن،خیلی واضح و صریح به مردم نمی گویند آنچه را باید بگویند!؟ و چرا 
مقابل زیاده خواهی های بی پایــان آمریکا، هیچ اقدامی به جز حرف زدن 

نمی کنند!؟
اینکه حاال آمریکا را تهدید کنند، چه فایده ای دارد!؟ باید دو ســال 
قبل که آمریکایی اولین لگد پرانی ها را شــروع کردند، هشدار و تهدید 
مناسبی صورت می گرفت و امروز به طور عملی اقدام می شد نه اینکه تازه 
حاال - که مادر تحریم ها تا چند روز دیگر از راه می رسد- ژست هوشمندی 

و انقالبی گری گرفته شود و البته بازهم هیچ اقدام عملی در کار نباشد!
راز این رفتار تنها و تنها یک چیز اســت. واقعیت این اســت، همین 
تجربه هم که تنها برای برخی به دست آمده است! تجربه ای بسیار گران 
و جبران ناپذیر. تجربه ای به قیمت مخدوش شــدن عزت ملی، به قیمت 
تعهداتی که آمریکایی ها معتقدند بی پایان و تمام نشدنی است، به قیمت 
هسته ای و خالصه به بهایی گزاف که می شد با حرف شنوی و اندکی درایت، 
آزموده را دوباره نیازمود.اما همین تجربه را هم تنها برخی قبول دارند و بقیه 
هنوز هم معتقدند باید برجام را حفظ کرد! هنوز معتقدند آمریکا تا کنون 
نقض عهد نکرده و تحریم های مکرر و جدید تصویب نکرده است! بخاطر 
همین، نیازی نمی بینند که واکنشی عملی نشان دهند و همین مقدار حرف 

زدن را کافی می دانند! 
نه کمیســیون نظارت بر برجام، نه مجلس، نه دولت و نه هیچ یک از 
دستگاه های مسئول، در این فقره مهم و تاریخی به وظیفه شرعی و قانونی 
خود عمل نکرده اند و با کوتاهی و کم کاری خودشان باعث شدند که همه 
تعهدات ایران یکطرفه انجام شــود و در مقابل، آمریکا هر روز گامی در 
تحریم ها به پیش بردارد. اگر از همان روز نخست بدون مماشات و اغماض، 
به دســتور رهبرانقالب عمل می شد و در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا، 
واکنش مناسب نشان داده می شد، امروز روزشمار مادر تحریم ها سررسید 
قریب الوقوع آن را نشــان نمی داد. غفلت از آن اقدام به موقع، فرجامی 

اینچنین دارد و حرف های بعدی هم چاره کار نیست.
آن کوتاهی های جبران ناپذیر و بی پاسخ در پیشگاه خدا و خلق خدا، 
هزینه ای تاریخی را بــه مردم تحمیل کرد. مردم هزینه کالس کارآموزی 
دیپلماسی را دادند تا عده ای بعداز 4 سال مشق دیپلماسی، بعد از مدال 
افتخار، بعد از آن همه هیاهو و جنجال بفهمند که آفتاب تابانی در کار نیست 

و نمی توان به آمریکا اعتماد کرد! چیزی که منتقدان از روز اول گفتند!

شناهزینه تأخیر 4 ساله

حسین شمسیان

* به نظرم آن چیزی که شــهید محسن حججی را این گونه بلند کرد و 
کشورمان و بلکه برخی کشورهای اسالمی را تکان داد این بود که او خود 

را وقف والیت و فرامین او نمود و در عمل پایبند به قرآن و عترت بود.
0910---1162

* نفوذی های خزیده در دستگاه اجرائی که تصور می کنند با ایجاد مشکالت 
برای مردم می توانند آنان را از نظام برگردانند و زمینه را برای به آغوش 
غرب غلتیدن نظام آماده سازند، سخت در اشتباه هستند. چون امثال شهید 

حججی ها برنامه طراحی شده چندین ساله آنان را به هوا می فرستند.
0912---5364

* مجلس شــورای اســالمی و نمایندگان چرا در خصوص صحبت ها و 
مواضع منفعالنه وزیر خارجه کشــورمان سکوت کرده اند؟ موضوع از کجا 
آب می خورد و دولت با چه هزینه ای توانسته مجلسی ها را به دنبال خود 

بکشاند؟
0919---9839

* بعد از برجام دولت به جای اینکه برای جوانان بیکار کشور اشتغالزایی 
کند با وارد کردن کاال از کشورهای اروپایی برای غربی های ناجوانمرد شغل 

درست کرده است. اعتراض هم که می کنیم ناسزا می شنویم.
0919---8313

* جایزه صلح نوبل به افرادی همچون شــیرین عبادی و آنگ ســوچی 
اهدا شده است. این یعنی فقط انگیزه های سیاسی همسو با غرب در این 

جایزه مطرح است.
دکتر طوسی زاده

* عربســتان به یمن حمله می کند و مدعی است منافع ملی اش ایجاب 
می کند که این کار را انجام بدهد ولی در کنار گوش ایران طراحی ایجاد 
اســرائیل دوم کرده اند. بعد بعضی ها دانســته یا ندانسته می گویند نباید 

حساسیت نشان داد. فقدان درک سیاسی هم حدی دارد.
0919---9839

* موضوع استقالل کردستان عراق یک اختالف درون کشوری نیست که 
بتوان از آن چشم پوشید و نسبت به آن حساسیت نشان نداد. این توطئه 
اهداف بســیار خطرناکی را برای کل منطقــه و از جمله وطن عزیزمان 

تعقیب می کند.
0919---9048

* کشــورهای غربی که از تجزیه کردســتان عراق و کشورهای اسالمی 
حمایت می کنند، چرا جدایی طلبان کاتالونیای اسپانیا را سرکوب و صدها 
نفر را زخمی و روانه بیمارستان و صندوق های رأی آنها را ضبط کردند؟! 
چــرا یک بام و دو هوا؟! برخی از مطبوعات زنجیره ای ایران نیز در قضیه 
کردستان عراق رفتارشان مشابه حکومت های اروپایی است! و انتشار چنین 

روز نامه هایی در داخل کشور ما واقعاً مایه تعجب است! 
عشقی

* یورش پلیس اســپانیا به جدایی طلبان کاتالونیا و اتفاقات خشونت آمیز 
آن اگر در موضوع کردســتان عراق رخ می داد االن فریاد مدعیان حقوق 
بشر در غرب به آسمان بلند بود. عجب ابزاری است این حقوق بشر غربی!
021---5898

* همه پرســی در اقلیم کردســتان عراق، تحقق اهداف شیطان بزرگ و 
رژیم صهیونیســتی در غرب آسیاست ولی سرانجام این توطئه شیطانی 

استکبار نیز شکست است.
0938 ---- 6263

* فتنه هــای قومی، مذهبی و نژادی که در منطقه غرب آســیا قربانیان 
زیادی داشــته است با حمایت های عربستان و رژیم جعلی صهیونیستی 
بوده اســت، و در صورت تجزیه عراق این دو رژیم هســتند که بیشترین 

بهره را خواهند برد.
086 ---- 6277

* در جلو چشم جهانیان این نسل کشی دهشتناک برای مردم ستم دیده 
و مظلوم یمن و میانمار اتفاق افتاده است. یک عده دیپلمات بی غیرت در 
سازمان ملل کارشان فقط بیانیه دادن های بی اثر شده است ولی اگر یک 
قاچاقچی در ایران اعدام بشود فریاد حقوق بشر این جماعت بلند می شود.
0910 ---- 0514
* آتش زدن پرچم عزای امام حســین)ع( توسط فتنه گران در سال 88 
تعجب ندارد. آنچه تعجب آور است عکس گرفتن برخی افراد با سران فتنه 

در سال 96 است.
0912 ---- 8853

* حضراتــی کــه می گویند بیکاری کاهش پیدا کــرده آیا در اطاق های 
شیشه ای نشســته اند و چیزی می گویند و یا در بین مردم و جامعه اند؟! 
بســیاری از افرادی که کارگاه های کوچکی داشتند مثل من کارگران را 
اخراج و مغازه و کارگاه را تعطیل کرده اند؟! من چنان درمانده ام که دست 
نیاز به سوی افراد خیر دراز می کنم و تقاضا دارم دست مرا بگیرند و مرا از 
این وضعیت بغرنج نجات دهند. مستاجرم و هر روز فریاد صاحب ملک بر 
سرم بلند است که اگر تا هفته دیگر بدهی خود را پرداخت نکنی با حکم 

قضایی منزل را تخلیه می کنم؟!
اسدی - واوان اسالمشهر

* تــا وقتی دولت ارز به قیمت پاییــن در اختیار واردکنندگان کاالهای 
مصرفی دارای مشــابه داخلی قرار می دهد تولید کارخانه یا کارگاه اصال 
اقتصادی نخواهد بود. امروز از همه کســبه بازار سوال کنید شما چه کاره 
هستید جواب می دهند واردکننده کاال هستند. همه فروشنده محصوالت 

خارجی شده اند.
طهماسبی

* دولت تدبیر به خاطر اینکه تورم را تک رقمی کرده حاال می خواهد قیمت 
کاالها را هم حذف کند تا خجالت زده مردم نشود؟!

قاسمی
* فقــط یک قلم مثل پنیــر چهارهزار تومانی را ببینید که 300 تا 400 
تومان به قیمت آن افزوده شــده است. ما هنوز هم متوجه نشده ایم چرا 

هرچه تورم کاهش پیدا می کند قیمت ها افزایش می یابد!
0911 ---- 9448

* دستور رسیدگی به مشکالت کارگران شرکت های هپکو و آذرآب بعد از 
اعتراض خیابانی و کتک خوردن تعدادی از کارگران صادر شد. این ماجرا 
پیام بسیار بدی داشت و آن اینکه تا مردم از مراجع دولتی کتک نخورند 
و این ماجرا به افکار عمومی کشیده نشود هیچ مسئولی تکان نمی خورد 

و دل نمی سوزاند.
0919---8895

* چند سال است دولت وعده افزایش یارانه اقشار ضعیف جامعه را می دهد 
ولی در عمل خبری نیست. چرا؟

0918---2753
* تعداد جوانان فارغ التحصیل شــهر مالیر بیشتر از شاغلین در این شهر 
است. از مسئولین می پرســم چرا برای این جوانان زمینه اشتغال فراهم 

نشده است؟
081---2031
* در استان چهارمحال و بختیاری برخی افراد ناباب با روکش های معمولی 
بر روی الستیک خودروها، آنها را به نام کاالی مرغوب خارجی به شهروندان 
عرضه می کنند و این موضوع بارها حوادثی را برای اهالی شهرکرد به وجود 
آورده است. متاســفانه هم تعزیرات حکومتی و هم دادگستری استان با 
بی توجهی برخورد می کنند. تعزیرات اظهار می دارد به ما ارتباطی ندارد! 
دادگستری می گوید ابتدا به حساب دادگستری پول بریزید و بعد شکایت 
کنید! اگر مردم پول داشتند نیاز به خرید چنین کاالیی نداشتند! مسئوالن 
امر لطفا مردم را از بالتکلیفی برهانند، و بر کشته های حوادث جاده ای به 

خاطر این کاال نیفزایند.
مختاری- شهرکرد

* اخیرا کارمزد دفع فاضالب و آبونمان فاضالب بر قبض های ما اضافه شده 
است، به سازمان آنها مراجعه کردم و علت آن را جویا شدم، گفتند دستور 
باالست! گفتم سازمان آب در قبال این، چه کاری انجام می دهد؟ گفتند 
هیچ! از وزیرمحترم نیرو می پرسم برای هیچ چرا باید از شهروندان این همه 
هزینه دریافت شود؟ پول آب مصرفی ما تا آخرین قبض از 24 هزار تومان 

تجاوز نمی کرد که با اضافه شدن این دو مورد به 63/900 تومان رسید!
آرین- تهران

* باید نتیجه اقدام بانک مرکزی در مورد تعیین تکلیف ســپرده گذاران 
موسســه اعتباری ثامن الحجج به منظور جلوگیری از خســارت بیشتر 

سپرده گذاران بررسی و به مردم اطالع رسانی شود.
0912---4786

اسرائیل: اسد پیروز شده
میانه روهای عرب می خواهند به سوریه نزدیک شوند

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت: کشورهای زیادی از اروپا و اعراب 
)به اصطالح( میانه روی سنی سعی می کنند به بشار اسد نزدیک شوند، این 

روند تاکنون سابقه نداشته است.
شــبکه تلویزیونی المیادین به نقل از مصاحبــه اویگدور لیبرمن وزیر 
جنگ رژیم صهیونیســتی با پایگاه خبری واال عنوان کرد: بشــار اسد در 

جنگ سوریه پیروز شد.
لیبرمن گفته است کشورهای زیادی از اروپا و اعراب میانه روی سنی سعی 

می کنند به بشار اسد نزدیک شوند، این روند تاکنون سابقه نداشته است.
نامه 2 سناتور به ترامپ

تحریم های ضدایرانی جدید را زودتر اجرایی کنید
دو سناتور ارشــد آمریکایی خواستار اجرایی شدن تحریم های مصوب 

کنگره علیه ایران شدند.
خبرگزاری رویترز نوشت: جان مک  کین و بن کاردین دو نماینده ارشد 
ســنا در نامه ای با اشاره به گذشت دو ماه از اجرایی نشدن تحریم ها علیه 

روسیه، ایران و کره شمالی، خواستار اعمال سریع تحریم ها شدند.
این دو نماینده ارشــد ســنا برای اعمال نکردن تحریم ها علیه روسیه، 
ایران و کره شمالی طی نامه ای به ترامپ انتقاد کردند. ترامپ، قانون »مقابله 
با دشــمنان آمریکا از طریق تحریم ها« مصوب سنا را روز 2 آگوست )11 
مرداد( امضا کرد. دولت ترامپ اول اکتبر )9مهرماه( برای اجرای آن تصمیم 

خواهد گرفت.
کین و کاردین در نامه ذکر کردند: اقدام سریع و متحد کنگره و امضای 
شــما پیام قاطعی را هم به متحدان ما و هم به دشــمنان ما که به دنبال 
تضعیف دموکراسی ما بودند، فرســتاد. ضرب االجل برای تصمیمات مهم 
نزدیک هســتند پس ضروری اســت که دولت شما قانون را به کامل ترین 

شکل برای حمایت و حفاظت از منافع مردم آمریکا اجرا کند.
رویترز در ادامه نوشت کاخ سفید براساس آنچه این قانون مشخص کرده، 
اطالعاتی درباره بخش های اطالعاتی و دفاعی روسیه در اختیار کنگره برای 
تحریم  افراد و نهادهای وابسته نگذاشته، اما در یادداشتی وزارتخانه هایی را 

که وظیفه اجرای این قانون را برعهده خواهند داشت، تعیین کرد.
در همین حال کری کنلی و فرانسیس رونی دو عضو مجلس نمایندگان 
آمریکا خواســتار تشکیل کمیسیون نظارت بر اجرای توافق هسته ای برای 

سخت گیری و دقت بیشتر شدند.
این دو در بیانیه ای اعالم کردند »افزایش شــفافیت در خصوص اجرای 
توافق ایران یک اولویت مهم اســت. کنگره باید نقش موثری در نظارت بر 
این توافق داشته باشد و باید بر این نقش کنگره بدون توجه به تایید یا تایید 
نکردن پایبندی ایران به توافق از ســوی رئیس جمهوری تاکید کنیم. این 
کمیسیون )کمیسیون نظارت پیشنهادی( تضمین می کند که آیا توجه الزم 
به برنامه هسته ای ایران می شود یا نه؟« کنلی از حامیان توافق و »فرانسیس 
رونی« قانونگذار جمهوری خواه از ایالت فلوریدا پیشنهاد تشکیل کمیسیون 
با 20 عضو را به سبک و سیاق کمیسیون هلسینکی برای نظارت بر روابط 

با اروپا ارائه داده اند. 
طبق طرح جدید این دو قانونگذار آمریکایی، هشــت ســناتور، هشت 
عضو مجلس نمایندگان آمریکا و یک نماینده از هر یک از وزارت خانه های 
دفاع، امور خارجه، خزانه داری و انرژی، اعضای کمیسیون نظارت بر توافق 

را تشکیل خواهند داد.
محمد هاشمی: رأی اول را داشتم

اما اصالح طلبان ریاست من را نمی خواستند
محمد هاشمی می گوید ضریب پیروزی من در انتخابات 96 باال بود و 

به همین دلیل، اصالح طلبان با ثبت نام من مخالفت کردند.
رئیس دفتر مرحوم هاشــمی در گفت وگو بــا نامه نیوز درباره انتخابات 
ریاست جمهوری 96 و ثبت نام خود می گوید من به دلیل فرمایش آیت اهلل 
هاشمی در انتخابات ریاست جمهوري ثبت نام کردم. تا حدود ظهر روز آخر 
ثبت نــام اقدام نکردم چون منتظر بــودم از میان آقایان جهانگیری، ناطق 
نوری، ظریف و عارف که ایشــان نام برده بودند، یک نفر اقدام به ثبت نام 
کند و من دیگر نروم. به دالیل خاص نمی خواســتم بروم ولی وقتی دیدم 
حرف مرحوم آیت اهلل هاشمی زمین مانده و کسی براي ثبت نام نرفته، حدود 
ظهــر روز آخر برای ثبت نام رفتم. وقتی من رفتم ثبت نام کردم درحقیقت 
دوســتان اصالح طلب با کاندیداتوری من موافق نبودند و می خواستند یک 

کسی از خودشان باشد.

وی می افزاید: آن طور که من شنیدم آقای دکتر روحانی قبال منع کرده 
بودند که کســی از اعضای کابینه ثبت نام کند و گفته بودند که اگر کسی 
می خواهد ثبت نام کند، اول استعفاء دهد و بعد ثبت نام کند. البته من این 
را مستقیم از آقای روحانی نشنیدم ولی بواسطه نقل قول هایی که می شد، 
شنیدم که ایشان اجازه نداده بودند.  آقایان موسوی الری، مرعشی و یک نفر 
دیگر نزد آقای روحانی رفتند و اصرار کردند که اجازه دهد آقای جهانگیری 

نیز ثبت نام کند. ایشان اجازه دادند و آقای جهانگیری ثبت نام کردند. 
محمد هاشمی خاطر نشــان کرد: اصالح طلبان با ثبت نام من مخالف 
بودند. به خاطر اینکه آن طور که بعدا نیز مشخص شده بود، ضریب پیروزی 
من باال بود. یعنی من اگر در انتخابات باقی می ماندم، نســبت به کل رقبا 
شانس بیشتری داشتم. تلقی من این است که شاید عده ای آمادگی این را 
نداشتند که با ریاست من مواجه شوند! هرچند که این برداشت شخصی است. 
وی احتمال حمایت اصالح طلبان از الریجانی در انتخابات سال 1400 
را رد کرد و گفت: آقای الریجانی در یکی، دو تا انتخابات که شرکت کردند 
میزان رای باالیی نداشتند. درواقع حداکثر رای آقای الریجانی یک میلیون 

و سیصد هزار رای از نظر ملی بوده است.
روایت جناب مترجم

از آفتابه و لگن سازمان منافقین
مترجم ارشد فرقه تروریستی منافقین، به هجو وضعیت »آفتابه و لگن 

هفت دست« سازمان پرداخت.
قربانعلی حسین نژاد با اشاره به ادعای معرفی فردی به نام زهرا مریخی به 
عنوان »مسئول اول« سازمان، در وبالگ پیوند رهایی نوشت: ضرب المثلی 
است که می گوید: فالنی با سیلی صورت خودش را سرخ نگه می دارد!! یعنی 
کسی که از فقدان یک چیز و یا شرمندگی بی چیزی رنگش پریده یا زرد شده 
مجبور می شود به صورت خودش سیلی بزند تا صورتش سرخ شود تا بگویند 
نترسیده یا رنگش نپریده است. معادل این مثل در عربی هم جالب است. 
عربها می گویند: »کالحادی بال بعیر« یعنی فالنی مثل آوازخوان قافله است 
که شتر ندارد. چون قدیم کاروانهای عرب برای شترها آواز می خواندند که 
شترها خسته نشوند و راه بروند ولی در این میان کسی هم پیدا می شد که 
شتر نداشت ولی برای راضی کردن خودش و فریب دیگران بانگ شتررانی 

با سر و صدای زیاد راه می انداخت که بله من هم یک قافله شتر دارم!
اوال »مسئول اول بازی« که مسعود رجوی از نزدیک به سی سال پیش 
با مسئول اول!! قراردادن مریم رجوی در اشرف شروع کرد چیزی جز فریب 
افکار عمومی نیست و هیچ کودکی و بیسوادی را هم نمی تواند بفریبد چنانکه 
یادم هست در همان سال 68 در نشست اشرف که رجوی مریم را به عنوان 
مســئول اول معرفی کرد یک روستایی بیسواد ترک که اسیر جنگی بود و 
تازه توسط مهدی ابریشمچی از اردوگاه اسرای ایرانی در عراق به اشرف آورده 
شده بود بلند شد و با لهجۀ ترکی غلیظ گفت: آخی برادر مسعود اگر خواهر 
مریم اول است پس شما چه هستید؟!! که مسعود رجوی به شدت عصبانی 
شــد و داد زد بشین خروس بی محل پارازیت ول نکن توی حرف آدم! بله 
زهرا مریخی ویترینی بیشــتر نیست چون سه نفر دیگر باالتر از او هستند 
یعنی نفر چهارم فرقه را به عنوان مسئول اول برای افراد تشکیالت و بیرون 
قالب و رنگ می کنند! زهرا مریخی بعد از مسعود و مریم و مژگان قرار دارد 
اگر او مسئول اول اســت پس مسعود رجوی که خودشان می گویند زنده 
اســت چه کاره است؟ پس مریم چه کاره است؟ پس مژگان چرا جانشین 

فرمانده ارتش آزادیبخش! در آلبانی! است؟!
سالیان است که رهبری فرقۀ رجوی این نوع عوامفریبی را با سروصدا و 
تبلیغات و شیپور و پرچم و سخنرانی و رنگهای مختلف پوشیدن و پوشاندن 
به محل و افراد و... پیشۀ خود کرده و خیال می کند دیگران را در داخل و 
خارج تشکیالت وارفته اش می تواند رنگ کند!! که بله رنگ ما نپریده و نه 

شکست که پیروز شده ایم و بله ما قافلۀ شتر با هزار شتر داریم!
یک موضوع خنده دار دیگر ســمت مژگان پارسایی است.در عراق به او 
می گفتند جانشین رجوی حاال می گویند جانشین فرمانده ارتش آزادیبخش؟! 
چون ســر کرده اصلی یعنی مســعود که نیست و حاال مریم رئیس است و 
او هم که خودش حی و حاضر در آلبانی اســت دیگر نمی توانستند بگویند 
اینجا یعنی در آلبانی هم مژگان جانشین رهبری است لذا کرده اند جانشین 
ارتش آزادیبخش؟؟!!! مگر اینجا عراق است؟ کو ارتش کو سالح؟ مژگان خانم 

فرمانده کدام عملیات و نیروی نظامی اســت؟!! کدام عملیات را می خواهد 
از آلبانی فرماندهی کند؟! شــخص فرمانده اصلی خودش کجاســت و چرا 
مخفی است و چه بالیی سرش آمده؟ آیا اگر زنده است نمی توانست بیاید 

اروپای آزاد؟!
حمایت موذیانه آل سعود

از طرح تجزیه شمال عراق
ویدئوی منتشر شــده از یک مقام اسبق سعودی، از حمایت آل سعود 

نسبت به تجزیه کردستان عراق حکایت می کند.
فعاالن عرب صفحه اجتماعی توییتر ویدیوئی از »انور عشــقی« ژنرال 
سابق عربستانی و رئیس مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه در جده منتشر 
کردند که وی از تشکیل دولت کردستان بزرگ متشکل از خاک ایران، عراق 

و ترکیه دفاع می کند.
این ویدیو در ژوئیه ســال 2015 در گردهمایی با عنوان »چالش های 
منطقه ای و فرصت ها: رویکردهایی از عربستان و اسرائیل« به میزبانی شورای 
روابط خارجی آمریکا )یکی از مهم ترین مراکز پژوهشی در نیویورک( ضبط 

شده است.
عشقی در این گردهمایی ادعا کرده که تشکیل کردستان بزرگ از نفوذ 

و تمایل ترکیه، ایران و عراق در منطقه خواهد کاست.
وی همچنین گفت: دولت کردستان بزرگ یک سوم ایران، ترکیه و عراق 

را شامل خواهد شد.
وی همچنین مدعی شده که صلح و سازش کشورهای عربی با اسرائیل، 
تغییر نظام ایران و تشکیل دولت کردستان بزرگ در منطقه از عواملی است 

که می تواند باعث ثبات و امنیت در منطقه شود.
در عین تحرکات عربســتان در عراق بــرای تفرقه افکنی و تجزیه این 
کشور در سال های گذشته، اما عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان پیش تر 
در خصوص همه پرسی اقلیم کردستان عراق اعالم کرد که این همه پرسی 

تأثیرات منفی بر منطقه خواهد گذاشت.
ثامر الســبهان وزیر مشاور عربستان در امور کشورهای خلیج فارس از 
آمادگی عربستان برای میانجیگری میان اقلیم کردستان و دولت عراق برای 

حل مسئله همه پرسی خبر داده بود.
عارف رکب خورده و نمی خواهد

منتظر ریکاوری اصالح طلبان باشد
محمدرضا عارف می خواهد راه خود را از کسانی که از آنها رکب خورده 
جدا کند اما آیا اصالح طلبان به او اجازه می دهند چنین تصمیم مستقلی بگیرد.

سایت نامه نیوز در این زمینه نوشت: محمدرضا عارف رئیس  فراکسیون 
امید که از وضعیت اعضای این فراکسیون اصال راضی نیست، راه خود را از 
دیگر همفکرانش جدا کرده است. او در شرایطی از عدم ائتالف سخن می گوید 
که بسیاری از چهره های اصالح طلب معتقدند هنوز زمان تصمیم گیری در 
این خصوص فرا نرسیده است. جریان اصالح طلب سرگرم بازبینی شورای 
عالی سیاســت گذاری است و می کوشد تا با رفع ایرادات این سازوکار وارد 
انتخابات بعدی شــود اما محمدرضا عارف که در جریان ائتالف سال 92 از 
خیر ریاســت جمهوری گذشــته و از موتلفان سال 94 رکب خورده است؛ 
خیال ندارد منتظر ریکاوری و تصمیم نهایی شــورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان بماند. او که در دو ســال گذشته به واسطه سکوت هایش در 
مجلس شورای اسالمی بارها مورد انتقاد اصالح طلبان قرار گرفته است، اکنون 
صریح و روشن از عدم ائتالف در انتخابات مجلس سال 98 سخن می گوید 
و احتماال این تصمیم را در نتیجه عدم همراهی فراکســیون امیدی ها در 

انتخابات هیئت رئیسه گرفته است. 
علی تاجرنیا در گفت وگو با »نامه نیوز« می گوید: »ناکارآمدی شــورای 
هماهنگی و شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان موجب شده که 
انتقاداتی به فرایند همکاری اصالح طلبان با دیگر گروه های سیاســی وارد 
شود. مشکل این است که همه گروه ها و احزاب در فرایند ائتالف مشارکت 
می کنند بدون اینکه مباحث، سطح مطالبات بعد از انتخابات و میزان تعهد 
موتلفان شــفاف باشد. همین عدم شــفافیت بعد از انتخابات رنجش هایی 
ایجــاد می کند که اکنون در اظهارات آقای عارف پیرامون مســئله ائتالف 

شاهد آن هستیم«.
تاجرنیا خاطرنشــان کرد: »اصالح طلبان قبل از تصمیم گیری در مورد 
ائتالف یا عدم ائتالف باید یک بازنگری در رویکرد خود نسبت به انتخابات 
داشــته باشند. پیش از ورود به بحث ائتالف باید به یک سازوکار مشخص 
و نگاه درست به مقوله قدرت برسیم. مشکالت کنونی ادامه خواهد داشت 
اگر پیش از هر انتخابات به عنوان یک ارزش بگوییم که ســهمی از قدرت 

نمی خواهیم و به دنبال افزایش کرسی ها نیستیم«.

گفت: یادت هست که برخی از مدعیان اصالحات می گفتند ترامپ 
دیوانه است و باید با او مدارا کرد و سر به سرش نگذاشت؟!

گفتم: مگر می شود که یادم نباشد؟ روزنامه های زنجیره ای 
هزاران ستون را به انعکاس این دیدگاه اختصاص داده اند.

گفت: دیروز ترامپ به مشــاور ارشــد تجاری خود گفته است؛ به 
مسئوالن کشورها بگوئید ترامپ دیوانه است که امتیاز بگیرید!

گفتم: مدعیان اصالحات را بگو که هر چه گفته شد ترامپ در 
یک فرایند چند مرحله ای از حزب جمهوریخواه انتخاب شده و 
بیرون آمده است و ماجرای دیوانگی او برای امتیازگیری است 
و... باور نمی کردند و یا خودشان را به آن راه می زدند و نشنیده 

می گرفتند!
گفت: برای مدعیان اصالحات ســازش با آمریکا مهم است، اوباما 
که بود می گفتند آدم عاقلی است و تا بر سر کار است باید با او توافق 
کنیم و حاال می گویند ترامپ دیوانه اســت باید با او به توافق برســیم 

که دیوانگی نکند!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو از پسرش پرسید؛ بلدی شنا کنی؟ 
جواب داد نه، گفت ای بی عرضه از اسب کمتری؟ اسب می تواند 
شنا کند. بعد از چند ماه دوباره پرسید بلدی شنا کنی؟ جواب 

داد آره، گفت؛ خاک بر سرت پس با اسب چه فرقی داری؟!

هیئت رئیسه مجلس خبرگان 
برای چگونگــی تحقق مطالبه 
رهبر معظم انقالب برای تشکیل 
تشکیل  اندیشه ورز  هیئت های 

جلسه می دهد.
هیئت رئیســه مجلس خبرگان 
بــرای چگونگــی تحقــق مطالبه 
مقام معظم رهبری برای تشــکیل 
هیئت های اندیشه ورز تشکیل جلسه 

می دهد.
به گفتــه آیت اهلل ســید احمد 
هیئت رئیســه  ســخنگوی  خاتمی 
مجلــس خبــرگان، ایــن جلســه 
فوق العاده امروز)چهارشنبه( با حضور 
رئیس  و دیگر اعضای هیئت رئیســه 
مجلس خبرگان رهبــری برگزار و 
درباره چگونگی تشکیل هیئت های 
اندیشه ورز تصمیم گیری خواهد شد.

آیت اهلل خاتمی گفت: قرار است 
در این جلســه اعضای هیئت رئیسه 
خبــرگان طرح های خــود را برای 
چگونگــی تشــکیل و فعالیت های 

ارائه کنند تا  اندیشه ورز  هیئت های 
مورد بحث و بررسی قرار گرفته شود؛ 
ان شاءاهلل تصمیم نهایی را سخنگوی 
هیئت رئیسه که بنده هستم به اطالع 

مردم و رسانه ها خواهم رساند.
به گزارش تسنیم، رهبر معظم 
انقالب اسالمی در دیدار اخیر اعضای 
مجلس خبرگان، تاکید فرموده بودند: 
مجلس خبرگان باید با تشکیل یک 
هیئت اندیشه ورز، میزان پیشرفت ها 
یا پســرفت ها را در مسیر حرکت به 
ســمت اهداف انقالب، ارزیابی، و بر 
اساس آن از دســتگاه های مسئول 
مطالبــه کنــد. »پاالیش کشــور و 
فرهنــگ آن از آمیختگی با فرهنگ 
منحــط غرب«، »اقتــدار اقتصادی 
و قــدرت خرید مــردم«، »عدالت، 
مبارزه با فقر، تقسیم صحیح ثروت«، 
»حراســت از روحیــه  انقالبــی« و 
نمونه هایــی  از  مــردم«  »تدیــن 
 اســت که مجلس خبرگان وظیفه  

مطالبه گری آن را دارد.

آیت اهلل خاتمی خبر داد

جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان 
برای بررسی مطالبه رهبر انقالب 

برگزار می شود

تحلیلگر سرشناس آمریکایی و 
از مقام های دولت سابق این کشور 
در اظهار نظری گفت: ترامپ با دبه 
کردن در برجــام، حماقت عجیبی 
مرتکب می شــود، با این کار دست 
فعالیت های  ازسرگیری  برای  ایران 

هسته ای باز می شود.
تحلیلگر مشهور  »گری ســیمور« 
آمریکایی که مدتی نیز در کاخ ســفید 
تسلیحاتی  در ســمت هماهنگ کننده 
و جنگ افزارهای کشــتار جمعی دولت 
»باراک اوباما« فعالیت می کرد در گفت  وگو 
با اندیشــکده »کارنگی« درباره برجام و 

موارد دیگر به اظهار نظر پرداخت.
سیمور گفت: ترامپ با دبه کرسدن در 
برجام، حماقت عجیبی مرتکب می شود، 
زیــرا این اقدام آمریکا را از دیگر  اعضای 
دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به 
عالوه آلمان دور ســاخته و دست ایران 
را در ازســرگیری فعالیت های هسته ای 
خود باز می گذارد.وی افزود: وزیر خارجه 
آمریکا امیدوار اســت ترامپ را متقاعد 
کند که در عــوض حمایت اروپایی ها از 
طرح پیشنهادی واشنگتن برای پیگیری 
مذاکره با ایران در اصالح معایب برجام، 

این توافق را ادامه دهد.
این تحلیلگر آمریکایی درباره این که 
آیا آزمایش های موشکی ایران نقض توافق 
هسته ای اســت یا خیر، افزود: آزمایش 
موشک های بالستیک ایران نقض توافق 
نیست. موشک های بالستیک سالح های 

دومنظوره هســتند. همان طــور که در 
جنگ ایران و عراق شــاهد بودیم، برای 
کشورهایی با نیروی هوایی بسیار ضعیف 
چون ایران، موشک های بالستیک قابلیت 
حمله متعارف برد بلند را فراهم می کنند. 
اگر ایران در نهایت تصمیم به ساخت بمب 
اتمی گیرد، موشک های بالستیک چنین 

شرایطی را فراهم می آورند.
نظرسنجی ایران پل

نتایج نظرسنجی »ایران پل« نشان 
می دهــد که تنها 6 درصد از مردم ایران 
معتقدنــد که وجهه آمریکا در ایران بعد 
از امضای برجام بهبود یافته است و 61 
درصد نیز اعتقاد دارند که وجهه آمریکا 
بعد از امضای برجام در ایران بدتر شــده 
اســت و 33 درصد نیز اعالم کردند که 
تغییری در وجهه و اعتبار آمریکا در ایران 
بعد از امضای برجام به وجود نیامده است.
به گــزارش فــارس، 45 درصد از 
شرکت کنندگان در نظرسنجی نیز گفتند 
که اعتبار و وجهــه اتحادیه اروپا بعد از 
امضای برجام در ایران بهتر شده است و 
13 درصد نیز معتقد بودند که این وجهه 
بعد از امضای برجام در ایران بدتر شــده 
است و 43 درصد نیز معتقدند که تغییری 
در اعتبــار و وجهه اتحادیه اروپا در ایران 
بعد از امضای برجام در ســال 2015 به 

وجود نیامده است.
همراهی اروپا با آمریکا

سابق  مشــاور  گلدبرگ«  »ریچارد 
قانونگــذاران آمریکایی در امــور ایران 

در یادداشــتی نوشــت: در صورت اقدام 
واشــنگتن برای ازســرگیری تحریم               ها 
علیه ایران، اروپایی             ها با آمریکا همراهی 

خواهند کرد.
در ماه های اخیر روزنامه های مدعی 
اصالحــات و برخی دولتمــردان تاکید 
داشتند که به واسطه برجام میان آمریکا 
و اروپا شکاف ایجاد شده است. این طیف 
که به ستایش آمریکا مشغول بودند و در 
هواي خوشبیني به این دولت عهدشکن به 
سر مي بردند، پس از اینکه برجام به دفعات 
از ســوي این کشور نقض شد، تاکتیک 
»دلخوشــي به اروپا پــس از ناکامي در 
خوش بیني به آمریکا« را در پیش گرفتند.
این در حالی است که کشورهای اروپایی 
عضو 1+5 تاکنون نه تنها به  هیچ  عنوان 
اعتراض ایران نســبت به نقض برجام از 
سوی آمریکا را نپذیرفته اند، بلکه صریحاً از 
تحریم های ضدایرانی هم حمایت کرده اند. 
برای نمونه، »زیگمار گابریل« وزیر امور 
خارجه آلمان-بهمن 95- در اظهارنظری 
گستاخانه از رویکرد آمریکا در قبال ایران 
حمایت کرده و تحریم های جدید تصویب 
شده علیه تهران از طرف واشنگتن را قابل 

درک ارزیابی کرد.
کمیسیون مشترک برجام نیز تاکنون 
حداقل در ســه جلسه، شــکایت ایران 
درخصوص نقض برجام از سوی آمریکا را 
وارد ندانسته و تاکید کرده است که آمریکا 
به تعهدات خود در برجام عمل کرده است.
ریچــارد نفیــو - معمــار شــبکه 

تحریم هــای آمریکا- شــهریور 96 در 
یادداشتی در نشریه فارن پالیسی نوشت: 
»اظهارنظر صالحی درباره پایبندی ایران 
و اروپا به برجــام علیرغم خروج آمریکا 
از برجام نادرســت است. زیرا در اتحادیه 
اروپــا هیچ زیربنای قانونــی برای اینکه 
دولت ها بتوانند این اقدام را عملی کنند 

وجود ندارد«.
حمایت رژیم صهیونیستی از برجام

»اوزی آراد« مشاور امنیت ملی سابق 
نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم  »بنیامین 
صهیونیستی از واشنگتن خواست که به 
جــای لغو یا تضعیف برجام، آن را حفظ 
کند.پایگاه المانتیور گــزارش کرد، آراد 
تصریح کرد: موضع من در راستای حفظ 

توافق و تقویت توافق است.
وی طی درخواســتی در مراسمی 
بــه میزبانــی »جــی اســتریت« البی 
صهیونیست ها در آمریکا از اعضای کنگره 
و دولت »دونالد ترامپ« خواســت که با 
همپیمانان خــود در خصوص آنچه که 
ممکن است بعد از منقضی شدن برجام 
بعد از یک دهه به وجود بیاید، گفت وگو 

و همکاری کنند.
آراد که در بین ســال های 2009 تا 
2011 به عنوان مشاور امنیت ملی نتانیاهو 
فعالیت داشته است، تصریح کرد: لغو این 
توافق، یک گزینه واقعی نیست. این اقدام 
)لغو برجام( در واقع موجودیت چیزی را 
که به وجود آمده است را از بین می برد و 

چیزی را جایگزین آن نمی کند.

تحلیلگر مشهور آمریکایی:

ترامپ با دبه كردن در برجام 
حماقت عجیبی مرتکب می شود

امیر قطــر در دیدار بــا وزیر 
امــور خارجه کشــورمان در دوحه 
دیدگاه کشورمان  از  استقبال  ضمن 
درخصوص مسایل منطقه ای و ضرورت 
یافتن راه حل های مسالمت جویانه برای 
بحران های جاری، گفت: مشــورت و 
منطقه  کشورهای  با  مستمر  رایزنی 
اجتناب  ایران یک ضرورت  از جمله 

ناپذیر است.
به گزارش فــارس، وزیــر خارجه 
کشــورمان در ادامه سفرش به منطقه، 
پس از عمان وارد قطر شد تا با مقامات این 
کشور درباره مناسبات دوجانبه و مسائل 

منطقه به رایزنی بپردازد.
محمد جواد ظریف با شیخ تمیم بن 
حمد آل ثانی، امیر قطر در دوحه دیدار 
و در مورد موضوعــات مربوط به روابط 

دوجانبه و اوضاع منطقه گفت وگو کرد.
وزیر خارجه کشورمان در این دیدار 

بر سیاست اصولی دولت جمهوری اسالمی 
ایران برای داشتن بهترین روابط با همه 
همســایگان خود تاکید و ابراز امیدواری 
کرد که روابــط دوجانبه ایران و قطر در 
همه زمینه ها بیش از پیش گسترش یابد 
و دستگاه های رسمی دو کشور امکانات 
و تســهیالت برای مراودات بیشتر مردم 
و بخــش خصوصی را برای اســتفاده از 
فرصت های تجاری و اقتصادی یکدیگر 
فراهم کنند.وی همچنین با مرور شرایط 
حساس منطقه و آثار زیانبار برخوردها و 
منازعات خشونت بار، تاکید کرد: هیچ یک 
از بحران های منطقه راه حل نظامی ندارد و 
همه طرف ها باید به گفت وگو و راه حل های 

مسالمت آمیز پایبند باشند.
ظریف افزود: ایران خواستار بهترین 
روابط با همه همســایگان خود است و 
اعتقاد دارد همه طرف ها باید به ابتکارات 
منطقه ای در جهت ثبات و امنیت دسته 

جمعی اولویت دهند.
در این دیدار امیر قطر نیز ضمن ابراز 
خشنودی از روند رو به توسعه روابط دو 
جانبه بین قطر و ایران، تاکید کرد: دولت 
و ملت قطر همواره خواستار بهترین روابط 

با همسایگان شمالی خود بوده اند.
وی ضمــن اســتقبال از دیــدگاه 
کشورمان درخصوص مسایل منطقه ای و 
ضرورت یافتن راه حل های مسالمت جویانه 
برای بحران های جاری، گفت: مشــورت 
و رایزنی مســتمر با کشورهای منطقه 
از جملــه ایران یک ضــرورت اجتناب 
ناپذیــر اســت.امیر قطر در ایــن دیدار 
ضمن خرســندی از روند رو به توسعه 
روابط دوجانبه و داشــتن روابط حسنه 
با جمهوری اســالمی ایران بر ضرورت 
گسترش روابط بین کشورهای ساحلی 

خلیج فارس و ایران تاکید کرد.
تاکید وزیر خارجه قطر بر گسترش 

همکاری های اقتصادی همگام با توسعه 
مناسبات سیاسی با ایران

وزیر امور خارجه کشورمان با همتای 
قطری خود شیخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی نیز دیدار و گفت وگو کرد. در این 
دیدار وزیر اقتصاد قطر نیز حضور داشت.

روابــط دوجانبــه بــا تاکیــد بر 
همکاری های اقتصادی و اوضاع جاری در 
کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله 
موضوعات مــورد گفت وگو و تبادل نظر 
بین وزیر امور خارجه کشورمان و طرف 
قطــری بود.ظریف از آمادگی ایران برای 
همکاری های دراز مدت با قطر و تبدیل 
این کشور به عنوان یک شریک اقتصادی 

سخن گفت. 
طرف قطری نیز آمادگی خود را برای 
امضاء توافقات گذشته اعالم و تاکید کرد: 
هدف قطر توسعه همکاری های اقتصادی 
همگام با توسعه مناسبات سیاسی است.

در دیدار با ظریف در دوحه مطرح شد

تأكید امیر قطر بر مشورت و رایزنی مستمر با ایران


