
سايه روشن

مردم تفت و میبد تا بهبودی یحیی زاده 
به جوکار مراجعه کنند

رئیس مجم��ع نمایندگان یزد 
گفت: با توجه به هماهنگی های 
به عمل آم��ده با دفتر نماینده 
م��ردم تف��ت و میب��د، مردم 
ای��ن ح��وزه انتخابی��ه ب��رای 
رفع مش��کالت خود به دفت��ر اینجانب به عنوان 
رئیس مجمع نمایندگان یزد ارجاع داده خواهند 
ش��د. محمدصالح ج��وکار نماینده م��ردم یزد و 
صدوق در مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو 
 با ف��ارس گف��ت: با توج��ه به وضعی��ت کنونی 
حجت االسالم والمسلمین سیدجالل یحیی زاده 
نماینده م��ردم تفت و میبد در مجلس و با توجه 
به هماهنگی های به عمل آمده در دفتر وی، مردم 
این 2 شهر برای حل مشکالت خود از سوی دفتر 
جناب آقای یحیی زاده به دفتر یزد یا تهران اینجانب 
به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان یزد ارجاع 
داده می شوند. وی افزود: وضعیت جسمی نماینده 
مردم تفت و میبد در حال حاضر مناسب است اما 
به دلیل خون لخته ش��ده در سر وی ما همچنان 
منتظر این هستیم تا نماینده مردم تفت هوشیاری 
خود را به دست آورد و محتاج به دعای مردم  برای 
ایشان هستیم. نماینده مردم یزد و صدوق با اشاره 
به تعطیالت نوروزی دفاتر نمایندگان اظهار داشت: 
دفاتر نماین��دگان در ایام نوروز تنها در 3 روز اول 
عید ممکن است تعطیل باشد اما در سایر روزهای 
سال نو  برای ارائه خدمات و رسیدگی به مشکالت 

مردم باز هستند.

مؤتلفه ۱۵۰ نفر را 
برای شوراها معرفی کرد

اس��داهلل بادامچی��ان رئی��س 
س��تاد انتخابات جبهه پیروان 
در انتخاب��ات ش��وراها، درباره 
احتم��ال ائتالف ای��ن جبهه 
برای انتخاب ش��وراها با سایر 
گروه های اصولگرایی اظهار داش��ت: ما همیشه 
ب��رای ائتالف با اف��راد و گروه های خ��وب آماده 
هستیم اما مهم این است که برخی می خواهند 
مقاصد حزبی و سیاسی خود را برآورده کنند در 
حالی که اگر به دنبال منافع نظام باش��ند همه 
ب��ا هم یکی هس��تیم. بادامچی��ان در گفت وگو 
با ف��ارس با بیان اینکه مبن��ای تفاهم و ائتالف 
گذش��تن از یکس��ری رویکردهای حزبی است، 
افزود: اصولگرایان همیش��ه آماده ائتالف با همه 
گروه هایی هس��تند که بخواهند برای نظام کار 
کنند. رئیس س��تاد انتخابات جبه��ه پیروان در 
انتخابات ش��وراها درباره زمان ارائه لیس��ت این 
جبهه گفت که ان ش��اءاهلل آخر فروردین لیست 
خود را ارائه می کنی��م. وی با بیان اینکه احزاب 
جبهه پیروان لیس��ت های پیش��نهادی خود را 
ارائه داده اند، تصریح کرد: ما این لیس��ت ها را به 
تشکل ها دادیم و گفته ایم که از این 300 نفر که 
اسامی آنها فرستاده شده 31 نفر را انتخاب کنید. 
بادامچیان درباره مطرح ش��دن نام خودش برای 
انتخابات شوراها متذکر شد: دوستان اسم مرا هم 
برای انتخابات شوراها داده اند اما من نمی خواهم 
به انتخابات بیایم لذا هنوز برای لیست 31 نفره 
به جمع بندی نرسیده ایم. رئیس ستاد انتخابات 
جبهه پیروان در انتخابات شوراها افزود: مؤتلفه 
حدود 150 نفر را معرفی کرده چرا که حوزه های 

ما بسیار گسترده است.

طرح دفاع موشکی جدید پنتاگون 
برای مقابله با توان موشکی ایران

وزیر دفاع آمریکا از استقرار 1۴ سیستم جدید 
رهگیر ضدموشکی و یک سیستم راداری جدید 
برای مقابله با توان موش��کی کره شمالی و ایران 
خب��ر داد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 
یونهاپ، چاک هگل وزیر دفاع آمریکا، طرح جدید 
دفاعی و امنیتی این کشور برای مقابله با تهدید 
کره شمالی را اعالم کرد. به گفته هگل ، آمریکا 
تا س��ال 2017، 1۴ سیستم رهگیر ضد موشک 
زمینی در آالس��کا مس��تقر می کند، اقدامی که 
گفته شده واکنشی به تهدید موشک های دوربرد 
کره شمالی است. براساس این گزارش، پنتاگون 
همچنین قصد دارد یک ایس��تگاه راداری جدید 
برای شناس��ایی موش��ک هایی که از طرف کره 
شمالی شلیک می شوند نصب کند. هگل  در یک 
کنفرانس خبری گفت: من مجموعه ای از گام های 
جدید آمریکا را برای مقابله با ظرفیت های موشکی 
بالستیک کره شمالی و ایران اعالم کردم تا برای 
مقابله با چالش های پیش رو آماده باش��یم. وزیر 
دفاع آمریکا افزود: آمریکا سیس��تم دفاعی الزم 
برای محافظت از حمالت موشک های بالستیک 

را در اختیار دارد. 
براس��اس این گزارش، آمریکا به طور معمول 
30 سیستم دفاع ضدموشکی در سواحل غربی 
خود دارد. هگل  اضافه کرد: ما باید از سیستم های 
خود مطمئن باشیم و مردم آمریکا باید مطمئن 
باشند که سیستم های ضد موشکی ما کامال موثر 
هستند. نگرانی از توان موشکی کره شمالی زمانی 
افزایش یافت که این کشور یک موشک دوربرد را 
با موفقیت آزمایش کرد و مدعی شد که برد این 
موشک ها به سواحل آمریکا نیز می رسد. وزارت 
دفاع کره جنوبی نیز بعد از کشف الشه موشک 
دوربرد کره شمالی و انجام آزمایشات الزم تایید 
کرد که برد موشک های کره شمالی ممکن است 

به سواحل آمریکا نیز برسد.

خاتمی اطاعت را 
برای کاندیداتوری پیشنهاد کرد 

جواد اطاعت گفت خاتمی در شورای راهبردی 
اصالح طلبان پیش��نهاد کاندیدات��وری وی را برای 
انتخابات ریاست جمهوری آینده مطرح کرده است.  
جواد اطاعت، نماینده اسبق مجلس و فعال سیاسی 
اصالح طلب به فارس گفت: آقای خاتمی در شورای 
راهبردی اصالح طلبان پیشنهاد کاندیداتوری بنده را 
در انتخابات ریاست جمهوری آینده مطرح کرده اند.  
این فعال سیاسی یادآور ش��د: برخی دیگر از افراد 
نیز از جمله دکتر نجفی و جهانگیری در این شورا 
از قبل مط��رح بوده اند.  اطاعت ادام��ه داد: تمرکز 
شورای راهبردی اصالح طلبان روی شخص خاتمی 
است.  گفتنی است، شورای راهبردی اصالح طلبان 
از چندی پیش با محوریت محمد خاتمی تشکیل 
شده و نشس��ت هایی نیز در دفتر وی برگزار کرده  
اس��ت.  اطاعت در پاسخ به اینکه آیا شخص او نیز 
عضو این شوراس��ت یا خیر، گفت در جلسات این 

شورا کمتر شرکت کرده است. 

مالقات عناصر جریان مکی 
با سران فتنه در تهران

تعدادی از عناصر وابسته به جریان وهابی مکی و 
طرفداران معدوم مالک ریگی مالقاتی با سران فتنه 
در تهران داشتند.  به گزارش بولتن نیوز، محتوای 
خبر به دس��ت آمده حاکی از اتخاذ تصمیم برای 
رسیدن به توافقاتی درباره مطالبات حوزه وهابی 
مکی )که افراطی ترین طیف اهل سنت در استان 
سیستان و بلوچستان هستند( در جریان انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آتی اس��ت.  قرار است مولوی 
احمدنارویی )فرد افغانی االصل بسیار ثروتمند که 
دام��اد و معاون اصلی مولوی عبدالحمید اس��ت( 
همراه چند تن از افراد تندرو وابسته به حوزه مکی 
در این مالقات حضور پیدا کرده و درباره مطالبات 

و برنامه های آینده تبادل نظر کنند. 

هاشمي: آمادگي جسمي ندارم
ب��ه تازگی 10 تن از اعض��ای مجمع روحانیون 
مشهد با محمد خاتمی و  هاشمی رفسنجانی دیدار 
کرده اند. خاتمی در پاسخ به دعوت آنان برای نامزدی 
ریاست جمهوری گفته است: شرایط برای نامزدی من 
مهیا نیست، سراغ  هاشمی رفسنجانی بروید.  هاشمی 
هم در پاسخ گفته باید به جوان ها میدان داد. من از 
نظر جس��می آمادگی الزم را ن��دارم.  در عین حال 
مشرق  نوشته  است، محمد خاتمی در دیدار جمعی 
از اصالح طلبان و در پاسخ به این سوال که استراتژی 
انتخاباتی شما چیست، گفته است: ما منتظر شب 
قدر خود هستیم. شب قدر ما روز اول نوروز است که 
رهبری در مشهد سخنرانی دارند. در آن سخنرانی 

تکلیف ما برای آمدن یا نیامدن معلوم می شود.  

 VOA باطبی؛ جدیدترین اخراجی
احمد باطبی، از برنامه سازان صدای آمریکا نیز 
به قطار اخراجی های صدای آمریکا پیوست.  سایت 
رادیوکوچه نوش��ت: در ادامه پایان همکاری چند 
روزنامه نگار در ماه های گذش��ته با صدای آمریکا، 
احمد باطبی، روزنامه نگار و برنامه ساز این رسانه نیز 
روز پنجشنبه 1۴ مارس به همکاری خود با صدای 
آمریکا پایان داد.  این س��ایت ادامه داد: »وی طی 
نامه ای رسمی به خانم درخشش و آقای اوتول از 
مدیران بخش فارسی به این همکاری خاتمه داد«. 
پیرو اس��تعفای این روزنامه نگار و فعال سیاسی، 
رادیوکوچه طی تماس با وی علت این اس��تعفا را 
جویا ش��د اما باطبی ضمن تایید این خبر درباره 
علت استعفا اش��اره کرد: به دلیل رعایت مسائل 
حرفه ای مایل به هیچ اظه��اری درباره محل کار 
سابقم نیستم اما در صورت ضرورت و درخواست 
حاضر به توضیح به کنگره درباره دلیل های استعفا 
از این رسانه خواهم بود. پیش از این رودابه بختیار 
و همچنین کاوه باسمنجی، سردبیر صدای آمریکا 
ب��ه همکاری خود با این رس��انه پایان داده بودند. 
در تازه ترین رخداد نیز همکاری محمدرضا شاهید، 
 خبرنگار صدای آمریکا در فرانس��ه با این رس��انه 

قطع شد. 

جهان در انتظار سخنرانی نوروزی 
آیت اهلل خامنه ای

اندیش��کده ش��ورای روابط خارجی آمریکا در 
تشریح مهم ترین رویدادهای خبری هفته آینده، 
س��خنرانی رهبر انقالب در آغاز سال نو در مشهد 
مق��دس را پس از س��فر اوباما به س��رزمین های  
اشغالی، به عنوان دومین اتفاق مهم هفته پیش رو 
نام برده است. اندیشکده تحت ریاست چاک هگل 
می نویس��د: آیت اهلل خامنه ای در روز 21 مارس و 
در نخستین  روز از س��ال نو ایرانیان در حرم امام 
رضا)ع( سخنرانی خواهد کرد و همزمان به 5 زبان 
به صورت زنده پخش خواهد ش��د. این اندیشکده 
آمریکای��ی درباره س��خنرانی اول فروردین رهبر 
انقالب نوش��ته است: آیت اهلل خامنه ای در روز 21 
مارس و در نخستین روز از سال نو ایرانیان در حرم 
امام رضا)ع( سخنرانی خواهد کرد و همزمان به 5 
زبان بصورت زنده پخش خواهد شد. شورای روابط 
خارجی در تحلیل خود از سخنرانی نوروزی مقام 
معظم رهبری از آن به عنوان س��نت ایرانیان نام 
برده است که معموال به رهنمودهای رهبر انقالب 
ب��رای مردم ایران اختصاص می یابد. تحلیلگر این 
اندیشکده با اشاره به اهمیت و تفاوت سخنرانی اول 
فروردین امسال تصریح می کند: جهان در انتظار 
سخنرانی رهبر ایران در سال جدید خواهد بود تا 
از مواضع ایشان درباره انتخابات ریاست جمهوری و 

برنامه هسته ای این کشور با خبر شوند.

اخبار
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گروه سیاسی: مقامات کنترل تسلیحاتی 
از ایران و کشورهای عضو گروه 1+5، روز 
دوشنبه در استانبول گرد هم می آیند تا 
درباره بسته پیشنهادی به روزشده غرب 
که مقامات ای��ران از آن به عنوان یک 
نقطه عطف اس��تقبال کرده اند، مذاکره 
کنند. به گزارش المانیتور، تیم آمریکایی 
حاضر در مذاکرات 28 اسفند، شامل 2 
مقام شناخته ش��ده وزارت خارجه در 
امور کنترل تسلیحاتی به نام های  رابرت 
اینهورن و جی��م تیمبی و البته جوفی 
ژوزف است که مسؤول بخش ایران در 
دپارتمان تس��لیحات کشتار جمعی در 
کاخ سفید به ش��مار می رود. اینهورن و 
تیمبی در مذاکرات کارشناسی که پیش 
از این در  ماه جوالی برگزار شده بود نیز 
با مقامات تهران، گفت وگو کرده بودند. 
انتظار می رود هیات ایرانی شرکت کننده 
در مذاکرات روز دوش��نبه در استانبول 
نیز مانند جوالی گذش��ته ساماندهی 

شده باشد. به این ترتیب حمیدرضا عسگری، عضوی 
قدیمی در تیم مذاکرات هسته ای  در مذاکرات حاضر 
خواهد بود. همچنین در هیات مذاکره کننده هسته ای 
ایران در سطح کارشناسی، تاکنون علی اصغر سلطانیه، 
نماینده ای��ران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز 
حضور داشته اس��ت. یک مقام آمریکایی در حاشیه 
مذاکرات آلماتی در قزاقس��تان ک��ه اوایل ماه جاری 
بی��ن مذاکره کنندگان ایرانی و گ��روه 1+5 ) آمریکا، 
انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان( برگزار شد، به 
خبرنگاران گفت هیات ایرانی و آمریکایی در مذاکرات 
کارشناس��ی  ماه جوالی که در اس��تانبول انجام شد، 
گفت و گو های  گس��ترده ای داش��ته اند. ب��ه گزارش 
دیپلماسی ایرانی،  مارک فیزپاتریک، کارشناس منع 
اشاعه در موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در 
لندن بر این باور اس��ت که امید به توافق با تهران در 
نشست آتی اندک است.  این در حالی است که باراک 
اوباما، رئیس جمهور آمریکا در آستانه نخستین سفر 
خود به اسرائیل اعالم کرده است ایران دست کم یک 
سال با تولید سالح هسته ای فاصله دارد و به همین 
دلیل واشنگتن تالش های  خود برای یافتن راهکاری 
دیپلماتیک برای مس��اله هس��ته ای ایران را تشدید 
می کند، البته وی در عین حال بار دیگر خاطرنشان 
کرد آمریکا همه گزینه ه��ا را روی میز نگه می دارد. 
به گزارش المانیتور، کارشناسان کنترل تسلیحاتی بر 
این عقیده اند که محاسبه چنین جدول زمانی برای 
برنامه های  هسته ای ایران شامل ترکیب پیچیده ای از 

تصورات احتمالی و غیراحتمالی است. گرگ تیلمن، 
مقام سابق اطالعاتی آمریکا می گوید اگر ایران امروز 
تصمیم به ساخت سالح هس��ته ای بگیرد، سال ها و 
نه هفته ها یا ماه ها به طول می انجامد تا یک س��الح 
هس��ته ای واقعی را بس��ازد. با این وجود بسیاری از 
تحلیلگران اقتصادی و سیاسی بر این باورند تحریم ها 
تنها تا چند وقت آینده کارکرد خود را حفظ می کنند 
و بعد از آن آمریکا نمی تواند هیچ بهره برداری از این 
تحریم ها در مذاکرات داشته باشد.  نهاد »امنیت آینده 
انرژی آمریکا« و مؤسسه »روبینی گلوبال اکونومیک« 
در نیوی��ورک، پیش بین��ی کرده ان��د دریچ��ه ای که 
آمریکا برای فش��ار بر ایران باز کرده، احتماال تا سال 
201۴ بسته خواهد شد. این گزارش بر افزایش نیاز 
کشورهای آس��یایی به انرژی اشاره می کند و تأکید 
می ورزد که این عامل می تواند تحریم نفت ایران در 
ابع��اد کنونی را احتماال ناممکن کند. این گزارش در 
ادامه می آورد: س��ال گذشته، زمانی تحریم نفت خام 
ایران به اجرا گذاشته شد که بازار جهانی می توانست 
کمبود نف��ت این کش��ور را جبران کن��د. همزمان 
تقاضا برای نفت پایین نگه داش��ته شد اما هم اکنون 
پژوهش��گران 2 مؤسس��ه یادش��ده به ای��ن نتیجه 
رسیده اند که این فرصت نامحدود دوام نخواهد آورد. 
»جان هانا« از مشاوران امنیت ملی در دوره معاونت 
دیک چنی، یکی از نویسندگان این گزارش است. به 
باور کارشناسان 2 نهاد آمریکایی، از سپتامبر 2013 
به بعد، با شدت گرفتن نیاز چین به نفت، احتمال از 

دست دادن اهرم فشار نفت در برابر ایران وجود دارد. 
 اما اینها در حالی اس��ت که پس از مذاکرات ایران و 
1+5 در آلماتی قزاقس��تان، تحلیلگ��ران بر این باور 
بوده اند که فضای مذاکرات، بس��یار متفاوت با دیگر 
مذاکرات قبلی ب��وده و در این دور از مذاکرات، گویا 
غرب با پیش��نهادهای معقوالنه ای با ایران بر سر میز 
نشسته است. گفتنی اس��ت، به تازگی نیز راه اندازی 
خط لوله صلح � که صادرات گاز ایران به پاکستان و 
احتماال پس از آن به هند را ممکن و تسهیل می کند 
� به رغ��م تهدیدات آمریکا به تحریم پاکس��تان رقم 
خورد؛ چیزی که جان کول، استاد دانشگاه میشیگان 
نزدیک یک ماه پیش به آن اش��اره کرده و گفته بود 
ادام��ه تحریم ها به این صورت به ض��رر آمریکا در از 

دست دادن متحدان منطقه ای اش تمام خواهد شد.
برای توافق با ايران بايد مذاکرات را اصالح کرد ■ 

ری تکیه،  تحلیلگر شورای روابط خارجی آمریکا 
درباره عواقب تحریم ها بر نظام جمهوری اسالمی و 
ماجرای هس��ته ای ایران، نوشته است: بعد از حدود 
یک دهه دیپلماس��ی، روزنه و نوری کم فروغ و شاید 
زودگ��ذر در انتهای داالن طوالنی و س��خت دنیا به 
چشم می  خورد. دور بعدی گفت وگوها در ماه آوریل، 
بای��د پیش��رفتی را که حاصل ش��ده تقویت کرده و 
اس��تمرار دهد تا نهایت��ا به یک تواف��ق بهبودپذیر 
برای کنترل تسلیحات بینجامد. جنبه اصلی راهبرد 
»غرب« این اس��ت که اگر ایران امتیازات هسته ای 
در اختی��ار »غرب« ق��رار دهد در ع��وض، »غرب« 

کاری می  کند ک��ه خیال ایران از بابت 
باش��د.  آس��وده  اقتصادی  تحریم های 
در گفتار دیپلماس��ی به ای��ن راهبرد، 
»راهب��رد بیش��تر در عوض بیش��تر« 
می  گوین��د یعنی هر چه ایران از برنامه 
هسته ای خود عقب نشینی کند منافع و 
مزایای مالی بیشتری به دست می  آورد. 
در حقیق��ت تحریم های صورت گرفته 
از س��وی دولت »اوباما« فراتر از تصور 
بدبینان، موفقیت آمیز بوده و توانس��ته 
تا حد زیادی ایران را از اقتصاد جهانی 
جدا کند اما بعید اس��ت که از یک سو 
با اعطای امتیازات هس��ته ای ایران و از 
سوی دیگر رفع تحریم ها، یک راه حل 
قطعی برای بن بس��ت رایج، به دس��ت 
بیاید. برای اینکه قدرت های بزرگ دنیا 
در این زمینه به پیش��رفت ادامه دهند 
الزم اس��ت نه تنها تنگن��ای اقتصادی 
بلکه اوضاع امنیتی ایران را هم در نظر 
بگیرند. وی همچنین معتقد است: اینکه 
در گذشته، رسانه ها و سیاستمداران ایران با بدگویی 
به اس��تقبال مذاک��رات می  رفتند و ق��ول مقاومت 
می  دادند اما این بار، در ادعاهای خود لحنی مالیم تر 
دارند. حتی مس��ؤوالن درمانده و خس��ته آمریکایی 
که به لجاجت ایرانی ها ع��ادت کرده اند ظاهرا جان 
تازه ای گرفته و کمی خوش بین هستند. وی در عین 
حال معتقد اس��ت از نظر دیپلمات های غربی، طی 
10 سالی که آمال ایران، امنیت و وساطت بین الملل 
را تحت الشعاع قرار داده، موفق ترین مذاکرات توسط 
وزرای خارجه کش��ورهای فرانسه، آلمان، و انگلیس 
تحت نام E3 از س��ال 2003 تا سال 2005 صورت 
گرفت. در آن زمان ایران فعالیت های هسته ای را به 
حالت تعلیق درآورد، بازرسی های سرزده را پذیرفت 
و برای مذاک��ره و توافق رضایتبخش دوجانبه آماده 
بود. یکی از ابتکارات E3 این بود که تش��خیص داد 
موضوع هس��ته ای نمی تواند از مفه��وم امنیت جدا 
باش��د. برای پیش��برد این دیپلماس��ی، آنها نه تنها 
درباره تحریم های اقتصادی و تخلف های هس��ته ای 
ایران، بلکه درباره کل موضوعات امنیتی، گفت وگوها 
را انجام دادند. یقینا تالش های طرف اروپایی در آن 
زمان رو به فرسایش نهاد. ناتوانی اروپایی ها در ارائه 
یک مس��یر معتبر و روی کار آم��دن یک حکومت 
محافظه کار جدید در تهران، این دلگرمی را به ایران 
داد که می  تواند فعالیت های هس��ته ای خود را از سر 
بگی��رد و توان و بنیه اقتص��ادی اش را تقویت کند و 

تالش های مهم E3 را محکوم به فنا کند. 

صاحبنظرانحوزهانرژيواقتصادآمريكاارزيابيكردهاند

پایان تحریم ها در سال 2۰۱4

گروه سیاس�ی: یک روزنامه چاپ اس��الم آباد، از تالش 
آمریکا برای قطع عملیات ساخت خط لوله صلح به کمک  
تروریست ها و شبه نظامیان خبر داد. روزنامه »نوای وقت« 
چاپ اسالم آباد در گزارش دیروز خود آورده است، آمریکا 
به عنوان یکی از مخالفان سرس��خت ساخت خط لوله 
گاز ایران به پاکستان اکنون پس از شکست در متقاعد 
کردن مقامات پاکستانی در عدم امضای این قرارداد به 
فکر اختالل آفرینی در مراحل نهایی ساخت این خط لوله 
در خاک پاکس��تان است. به نوشته این منبع، آمریکا از 
یک سو درصدد تحریم اقتصادی پاکستان و از سوی دیگر 
به دنبال ناامن کردن منطقه مرزی بلوچستان که محل 
عبور خط لوله گاز است، می باشد. در این گزارش آمده 
است، بلوچستان محل عبور خط لوله گاز، منطقه ناامنی 
است و به طور قطع آمریکا تالش خواهد کرد با پشتیبانی 
از  تروریست ها و شبه نظامیان عملیات ساخت خط لوله 
صل��ح را متوقف کند. این روزنامه در ادامه اش��اره ای به 
مقاله منتشر شده در مجله »اکونومیست« با موضوع خط 
لوله صلح دارد. در این مقاله آمده است: پاکستان روابط 
خوبی با کشور های همسایه خود نداشت اما آصف علی 

پاکستان  رئیس جمهور  زرداری، 
کاری کرد که این کش��ور روابط 
خود را با کش��ورهای همس��ایه 
گسترش دهد.  طبق گزارش این 
مجله، گسترش روابط پاکستان 
با کشورهای همسایه بویژه ایران 
نش��ان می ده��د این کش��ور در 
حال دور ش��دن از آمریکا ست و 
این در حالی است که واشنگتن 
از اجرایی ش��دن پروژه خط لوله 
صلح و واگذار شدن »بندر گوادر« 

به چین نگران است.  به نوشته این منبع، تامین انرژی 
کشورهای منطقه توسط ایران عالوه بر اینکه تحریم ها 
علیه این کشور را بی اثر می کند موجب افزایش نفوذ و 
وجهه بین المللی تهران می ش��ود.  این مجله می افزاید: 
آمریکا با تش��کیل یک البی در اسالم آباد نهایت تالش 
خود را برای منصرف کردن پاکستان جهت واردات گاز از 
ایران و نیز جلب رضایت مقامات پاکستانی برای موافقت 
با اجرای هر چه سریع تر خط لوله گاز تاپی به کار برد اما 
چیزی جز شکست عاید این کشور نشد.  در این مقاله 
تصریح شده است بلوچستان منطقه ناامنی است که این 
موضوع می تواند کار تکمیل این خط لوله را مختل کند.  
 هرچند قرار اس��ت این خط لوله از بلوچستان پاکستان 
- حیاط خلوت گروه های  تروریست وهابی- بگذرد توسعه 
اقتصادی این منطقه و التزام دولت مرکزی پاکستان برای 
ایجاد امنیت پایدار در این استان سبب تاثیر مستقیم بر 
امنیت جنوب شرق ایران خواهد شد. فعالیت این خط 

لوله و برقراری ارتباط و پیوند دائم اقتصادی با همسایگان 
به نوعی که آنها امنیت خود را در زمینه های گوناگون با 
امنیت کشورمان در ارتباط ببینند، احتمال همکاری آنها 
با دشمنان خارجی را کاهش داده و می تواند در معادالت 

و برنامه ریزی نیروهای خارج از منطقه تاثیرگذار باشد. 
 ■ پاکستان: به فشارها اهمیت نمی دهیم

تهران و اسالم آباد هفته گذشته در مراسمی رسمی، 
کلنگ احداث خط لوله گاز صلح در خاک پاکس��تان 
را به رغم فش��ارها و تهدیدات مکرر واشنگتن بر زمین 
زدن��د که این اقدام واکن��ش تند مقامات آمریکایی را 
در پی داشته اس��ت. وزارت خارجه آمریکا 11 مارس 
س��ال میالدی جاری در بیانیه رسمی اعالم کرده بود 
در صورت موافقت پاکس��تان ب��رای اجرای خط لوله 
انتقال گاز، این کش��ور را تحری��م می کند. در همین 
حال وزیر خارجه پاکس��تان تهدید های واش��نگتن را 
مبنی بر تحمیل تحریم ها بر اسالم آباد به دلیل اجرای 
پروژه ساخت خط لوله »صلح«، کم اهمیت خواند. به 
گزارش پرس تی وی، حنا ربانی، وزیر خارجه پاکستان، 
تهدید های واشنگتن را مبنی بر تحمیل تحریم ها بر 
اسالم آباد به دلیل اجرای پروژه 
س��اخت خط لوله انتقال گاز از 
ایران ک��ه به »صل��ح« معروف 
اس��ت، کم اهمی��ت خواند. وی 
در ی��ک کنفران��س مطبوعاتی 
گف��ت: اطمین��ان دارم آمریکا 
هیچگاه به دلیل اج��رای پروژه 
خط لوله صلح، تحریم هایی علیه 
پاکس��تان اعمال نخواهد کرد. 
وزیر خارجه پاکستان به اهمیت 
روابط کش��ورش با ایران اش��اره 
کرد و گفت: تکمیل این پروژه پیام آور خبرهای خوبی 
در زمینه صلح و همکاری خواهد بود. بر اس��اس این 
گزارش، این صحبت ها در پی تهدید 11 مارس وزارت 
خارجه آمریکا مبنی بر اعمال تحریم بر پاکس��تان در 
صورت اجرای پروژه خط لوله صلح، بیان شد. گفتنی 
است با تقویت مناسبات ایران و پاکستان محور غربی 
به رهبری آمریکا در آس��یا مقدار قابل تاملی تضعیف 
خواهد ش��د. این در حالی است که ایران عالوه بر گاز 
قرار است یک پاالیشگاه نفتی نیز در پاکستان بسازد و 
در همین حال چین به صورت کامل بندر استراتژیک 
گوادر پاکستان را در اختیار گرفته است. این موضوع 
بی��ش از پیش نفوذ امنیتی و اقتص��ادی آمریکا را در 
پاکستان و به تبع آن در آسیای جنوبی کاهش خواهد 
داد. از س��وی دیگ��ر نفوذ اقتصادی ایران در آس��یای 
جنوبی نقطه مقابل تالش برای منزوی کردن ایران و 

اعمال تحریم های اقتصادی است.

گروه سیاس�ی: پس از اینکه انگلیس و فرانس��ه اعالم 
کردند به شورش��یان س��وری س��الح ارائه می کنند، 
برخی رس��انه های خارجی با جوس��ازی مدعی شدند 
ای��ران و حزب اهلل به س��وریه کمک های نظامی و نیرو 
می رسانند.   خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات های 
غربی مدعی شد ایران در ماه های اخیر حمایت نظامی 
از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه را به نحو قابل توجهی 
افزایش داده  اس��ت.  این خبرگزاری به نقل از مقامات 
غربی که خواس��تند نام ش��ان فاش نش��ود مدعی شد 
سالح های ایران همچنان از عراق وارد سوریه می شود 
ولی مس��یرهای دیگری مانند ترکیه و لبنان نیز مورد 
اس��تفاده قرار گرفته است. یک دیپلمات غربی مدعی 
شد: ایران واقعا در حال افزایش حمایت از دولت سوریه 
است.  آنها حمایت خود را در ۴-3  ماه گذشته از طریق 
حریم هوایی عراق و اکنون از طریق کامیون ها افزایش 
داده اند و عراق این مساله را کامال نادیده گرفته است.   
به گزارش ایس��نا، روزنامه گاردین نیز به نقل از رئیس 
اطالعات جاسوسی نظامی رژیم صهیونیستی مدعی شد 
ایران و حزب اهلل یک نیروی 50 هزار نفری در س��وریه 

ساخته اند تا به افزایش طول عمر 
دولت اس��د کمک کنن��د و در 
صورت سقوط آن نفوذشان را در 
آنجا حفظ کنند. اویو کوچاوی، 
جاسوس��ی  اطالع��ات  رئی��س 
نظامی رژیم صهیونیستی مدعی 
ش��د ای��ران قص��د دارد تع��داد 
این ارتش مردمی س��وریه را 2 
برابر کند و مدعی ش��د که آنها 
تح��ت آموزش ارت��ش حزب اهلل 
قرار دارند و بودجه ش��ان توسط 

ته��ران تامین می ش��ود.   این اولین باری نیس��ت که 
مقامات و رس��انه های غربی ایران را به حمایت نظامی 
از دولت سوریه متهم می کنند.   این جوسازی ها علیه 
ایران درحالی دنبال می ش��ود که وزیر خارجه فرانسه 
اعالم کرد کش��ورش و انگلیس قادرند در صورتی که 
ممنوعیت کمک تس��لیحاتی به مخالفان س��وریه لغو 
نشود همچنان به مخالفان سوریه سالح بدهند.  لوران 
فابیوس در گفت وگو با رادیو فرانس اینفو، اعالم کرد: ما 
این مساله را به طور مداوم با انگلیس بررسی می کنیم 
و موضع گیری یکس��انی در قبال آن داریم. وی درباره 
اینکه آیا پاریس پیشنهاد لندن را تایید می کند، گفت: 
لندن می تواند از چارچوب ممنوعیت کمک تسلیحاتی 
به مخالفان س��وریه خارج ش��ود. وزیر خارجه فرانسه 
تاکید کرد: پاریس و لندن می توانند موضع یکس��انی 
در صورتی که اراده بین المللی برای لغو این ممنوعیت 

وجود نداشته باشد، اتخاذ کنند.  

رويكرد سازنده  ايران در قبال تحوالت سوريه ■ 
در همی��ن ح��ال ناومکی��ن، رئی��س انس��تیتو 
شرق شناسی روسیه روز جمعه در گفت وگو با رادیو 
دولتی »صدای روسیه« گفت: ایران در حفظ موازنه 
قوا در منطقه خاورمیانه و حل و فصل بحران سوریه 
نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. وی افزود: به همین 
دلیل بدون مشارکت ایران دسترسی به راه حلی برای 
مس��ائل سوریه و برقراری آش��تی ملی در این کشور 
امکان پذیر نیس��ت.  ناومکین با اش��اره به سیاس��ت 
س��نجیده ایران در مساله س��وریه و تالش های  این 
کش��ور برای حل بحران در این کشور بدون هرگونه 
غرض ورزی گفت: طرح این ادعای بی اساس که ایران 
در مس��اله سوریه به تحمیل اصول شیعه می پردازد، 
درس��ت نیست.  رئیس انستیتو شرق شناسی با بیان 
اینکه در این مساله همبستگی دینی مطرح نیست، 
اظهار داشت: در مساله سوریه اصول سیاسی مطرح 
اس��ت که ای��ران از آنها پیروی می کن��د.  وی گفت: 
مساله سوریه، مساله ای سیاسی است و مذاکره میان 
بازیگران منطقه ای در باره حل و فصل سیاس��ی این 
مساله امکانپذیر است.  پوپوف 
رئیس مرکز مشارکت تمدن های  
دانشگاه روابط بین الملل مسکو 
ه��م در گفت وگ��و ب��ا  صدای 
روسیه  با اش��اره به تالش های 
روسیه و ایران برای حل و فصل 
مس��المت آمیز بحران س��وریه 
اف��زود: تهران و مس��کو درباره 
س��وریه مواضع مشترک دارند.  
وی گفت: 2 کش��ور با مداخله 
خارجی در امور سوریه مخالفت 
می کنند و خواهان حل و فصل سیاسی بحران در این 
کش��ور و آغاز مذاکرات آشتی ملی هستند.  پوپوف 
افزود: بدیهی اس��ت ایران و روسیه در مساله سوریه 
و به منظور حل و فصل مس��المت آمیز آن با یکدیگر 
تشریک مساعی می کنند.  روسیه بارها مخالفت خود 
را با مداخله خارجی در س��وریه اعالم کرده اس��ت و 
این امر موضع مس��کو را از کشورهای غربی متمایز 
می کن��د. جمهوری اس��المی ایران نیز ب��ا تبعیت از 
اصل خ��ودداری از مداخله خارجی و احترام به حق 
حاکمیت سوریه، مساعی خود را برای آغاز مذاکرات 
ملی در این کش��ور به کار بسته است.  ایران و روسیه 
همچنین از اجرای توافقنامه ژنو که در بندهای خود 
این اصول را دربر گرفته اس��ت و نی��ز از تالش های 
اخضر ابراهیمی، نماینده دبیر کل س��ازمان ملل در 
س��وریه برای برقراری صلح و آرامش در این کش��ور 

حمایت می کنند. 

يکروزنامهپاكستانیابرازنگرانيكرد

همكاري آمريكا و  تروريست ها علیه خط لوله صلح
پسازتالشناكامانگليسوفرانسهبرایكمکتسليحاتیبهتروريستهاصورتگرفت

جوسازی غرب درباره حمايت ايران از اسد

دفاعي

جوسازی ها علیه ايران درحالی دنبال 
می شود که وزير خارجه فرانسه اعالم 
ک�رد کش�ورش و انگلی�س قادرند در 
صورتی که ممنوعیت کمک تسلیحاتی 
به مخالفان سوريه لغو نشود همچنان به 
مخالفان سوريه س�الح بدهند.  لوران 
فابی�وس در گفت وگو ب�ا راديو فرانس 
اينفو، اعالم کرد: ما اين مساله را به طور 

مداوم با انگلیس بررسی می کنیم

آمري�كا ب�ا تش�كیل يک الب�ی در 
اس�الم آباد نهاي�ت ت�الش خ�ود را 
پاکس�تان  ک�ردن  منص�رف  ب�رای 
اي�ران  از  گاز  واردات  جه�ت 
مقام�ات  رضاي�ت  جل�ب  نی�ز  و 
 پاکس�تانی برای موافقت ب�ا اجرای 
هر چه سريع تر خط لوله گاز تاپی به 
کار برد اما چیزی جز شكس�ت عايد 

اين کشور نشد


