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شهرنوشت 6

 به بهانه دومین سالروز
  سقوط هواپیمای اوکراینی

 پروازی که ۱۷6 کشته
 و یک ایران، زخمی داشت

آدرنالين ۷

 کنفدراسیون فوتبال راي به حذف
  سرخابی ها از لیگ قهرمانان داد

خداحافظ آسيا !
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کارشــناس مســائل غــرب 
آسیا با اشــاره به رویکرد مخرب 
عربستان ســعودی در مذاکرات 
هسته ای۲۰۱۵ گفت: دلیلی برای 
حضور سعودیها در مذاکرات هسته 
ای وجود نــدارد و اگر آنها واقعا به 
دنبال حل مشکالت خود با ایران 
هستند، می توانند در قالب طرح 
صلح هرمز یا گفت و گوهایی که در 
عراق در جریان است، عمل کنند.

ســید هادی ســیدافقهی در 
گفت وگو با ایرنــا، درباره رویکرد 
عربستان سعودی و بلوک شورای 
همکاری خلیج فارس در مذاکرات 
لغــو تحریم ها، گفت: عربســتان 
ســعودی و رژیم صهیونیســتی 
از قبل از توافق نهایــی و امضای 
برجام در ســال ۲۰۱۵، حداکثر 
تالش، کارشــکنی و جوسازی را 
به عمل آوردند کــه این توافق به 
نتیجه نرســد و امضا نشود. حتی 
من به یاد دارم که قبــل از توافق 
و امضا، ســعودالفیصل وزیر امور 
خارجه وقت عربســتان، ســعی 
داشــت با فریــب دادن و تطمیع 
برخی از کشــورهایی که با ما در 
مذاکرات حضور داشــتند، مثل 
انگلیس، فرانسه و آلمان، از امضای 

توافقنامه با ایران جلوگیری کند.
این کارشــناس مسائل غرب 
آسیا اضافه کرد: نتانیاهو همزمان 
با عربستان ســعودی، مرتب هم 
به آمریکا سفر می کرد و هم غوغا 
به راه می انداخت کــه اگر چنین 
توافقی بین ایــران و ۱+۴ صورت 
بگیرد، ایران قوی می شود، بمب 
اتم تولید می کند و امنیت منطقه 
را به خطــر می انــدازد. در حالی 
که خود رژیم صهیونیســتی هم 

NPT را امضا نکرده و هم ســالح 
هسته ای دارد. خود مسئولین این 
رژیم، چندین با ابــراز کردند که 
ما کالهک های هســته ای و بمب 

اتم داریم.
وی ادامه داد: حاال که مجدداً 
مذاکرات دور هشتم در وین جریان 
دارد و آثار و کورسویی از امید که 
ممکن اســت ایــران و آمریکا به 
توافق برســند در جریان اســت، 
این دو کشور شروع به شیطنت و 

کارشکنی کرده اند که یا به توافق 
نرســید یا اگر قصد داریــد ادامه 
بدهیــد و بــه توافق برســید، ما 
هــم حرف هایی داریــم و باید در 

مذاکرات شرکت کنیم.
ســیدافقهی ادامه داد: اینکه 
چرا عربســتان ســعودی دوباره 
می خواهد به مذاکرات ورود کند 
یا اصاًل حــق دارد ورود کند یا نه، 
یه یــک توضیح فنــی و حقوقی 
نیاز دارد. اوال، مــا نمی خواهیم با 
مقامات آمریکایی مذاکرات مجدد 
داشــته باشــیم؛ ما می خواهیم 
اشــکالی که آمریکا در این سند 
بین المللــی به وجــود آورده و از 
خارج شده است را برطرف کنیم. 

ما نمی خواهیم مذاکرات جدیدی 
را شــروع کنیــم که عربســتان 
ســعودی به آن ورود کند. ممکن 
است در آینده پاکستاان و ترکیه 
هم بگویند که ما هم می خواهیم 
در مذاکرات شــرکت کنیم؛ این 

دیگر مذاکره نیست.
وی افــزود: بنابرایــن ما امر 
قانونی و حقوقی را دنبال می کنیم 
که حقوق خودمان و مشــکالت 
جلوگیری از فروش نفت خودمان 

را مرتفع کنیم. نــه اینکه جنگ 
سیاســی راه بیندازیــم و اجازه 
بدهیم که هــر کوتوله ای بخواهد 
در مسئله مهم و بین المللی برجام 

دخالت کند.
این کارشــناس مسائل غرب 
آسیا گفت: مطلب دوم اینکه مگر 
خود عربســتان سعودی به دنبال 
انرژی اتمی نیســت؟ چــرا ایران 
در آن دخالت نمی کند؟ این حق 
هر کشــوری اســت که بخواهد 
از انرژی هســته ای برای اغراض 
مســالمت آمیز مثل پزشــکی، 
بهداشتی و مســائل دانش بنیان 

استفاده کند.
ســیدافقهی تصریــح کــرد: 

ایران طبق معاهده NPT اجازه 
می دهد هر از چندگاهی بازرسان 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی از 
سایت های ایران بازرسی می کنند. 
حتی ما دست آنها را باز گذاشتیم 
و پروتکل الحاقی را هم به صورت 
داوطلبانــه اجرا کردیــم. اما آنها 
اطالعات ما را منتشر کردند و سبب 
ترور شدن و به شــهادت رسیدن 

دانشمندان هسته ای ما شدند.
وی با اشــاره به گزارش های 
قبلی آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی، اضافه کرد: دبیرکل ســابق 
آژانس، آقای اومانو بیشــتر از ۱۲ 
بار گفت که ایران به دنبال ساخت 
بمب اتم نیست. ویلیام برنز رئیس 
سابق سازمان اطالعات جاسوسی 
آمریکا گفته بود که ما هیچ دلیلی 
در دست نداریم که ایران به دنبال 
ساخت بمب اتم باشــد. اما خود 
ســعودی ها در یمن مردم را قتل 

عام می کنند.
این کارشــناس مسائل غرب 
آســیا افزود: مردم یمن توســط 
موشــک های ســعودی قتل عام 
می شــوند؛ اما ســعودی ها  قصد 
دارند در مذاکرات مدنی ما دخالت 
کنند که طبیعتا ما اجازه ورود آنها 

به مذاکرات را نخواهیم داد.  
ســیدافقهی در پایــان تاکید 
کرد: بهتر است عربستان سعودی 
اول به مســائل داخلــی خودش 
رسیدگی کند، از یمن خارج شود 
و بیش از این مــردم یمن را قتل 
عام نکند. اگر با ما مشــکلی دارد، 
می تواند با اتکا به طرح صلح هرمز 
که از طرف ایران ارائه شده است، 
با ایران همانطــور ۴ دور در بغداد 

مذاکره کردیم، مذاکره کند.

گفتوگو

کارشناس مسائل غرب آسیا:

 دلیلی برای حضور سعودی ها در مذاکرات هسته ای وجود ندارد

نقص عضو شدید چهار نوجوان به دلیل انفجار مین در مهران

 این جنگ 
هیچ گاه تمام نمی شود!
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کره جنوبی وعده آزادسازی فوری پول های ایران را داد

وابط  بهبود   ر
٦٠ ساله  ؟ 

گویا قرار است سد مقابل پول های ایران در 
کره جنوبی شکسته شود، چراکه دیروز وزارت 
امور خارجه کره جنوبی در بیانیه ای از موافقت 
این کشــور با آزادســازی فــوری پول های 
بلوکه شده ایران در بانک های کره ای خبر داد.

آن طور که ایسنا نوشــته وب گاه وزارت 
امور خارجه کره جنوبــی در بیانیه ای درباره 
ســفر چوی جونگ کان، معــاون وزیر امور 
خارجه این کشــور به وین و دیدارش با علی 
باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران 

و مذاکره کننده ارشد ایران در وین، نوشته، 
این اولین دیدار آن دو بوده است و مذاکرات 
صریح و سازنده ای درباره روابط ایران - کره، 
ازجمله مسئله دارایی های بلوکه شده ایران 
در کره داشــته اند و در این گفت وگو معاون 
وزیر خارجه چوی، ابراز امیدواری کرده که 
مذاکرات احیای برجام بــه زودی به نتیجه 
برســد و دو طرف موافق بودند آزادســازی 
پول های بلوکه شده ایران ]در بانک های کره  

جنوبی[ باید فوراً انجام شود.

جهان 3

 نگاهی به نمایش 
»پنگوئن، مرغ دریایی و چند پرنده دیگر«

چرا و و دی آلن نمی شویم؟

۱۹ هزار میلیارد تومان 
 بودجه برای

 طرح افزایش جمعیت 

 آمادگی مجلس برای ساماندهی استخدام 
در بخش دولتی

بارقه امید از نفت تا صمت

علم الهدی:

 مذاکره با غربی ها 
برای کاهش هزینه مقاومت 

است، اشکالی ندارد

دسترنج 4

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران:

زمینه انتقام از آمریکایی ها 
 را در خانه هایشان
 فراهم می کنیم

سياست 2

شهرنوشت 6

فرهنگ و هنر 8

سياست 2

اعتراضات گسترده و خونین قزاقستان، پای روسیه را به نورسلطان باز کرد؛ 

لشگرکشی مسکو برای سرکو ب در خارِج نزدیک


