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امیرعبداللهیان:ایرانآمادگیداردتااقداماتجبرانیخودرامتوقفکند
هماهنگــی  و  برنامه ریــزی  شــورای 
بعثــه مقــام معظــم رهبــری و ســازمان 
حج و زیارت اعالم کرد: »اعزام محدود 
زائــران ایرانی بــه ســوریه در هفته های 
علی رضــا  می شــود.«  آغــاز  آینــده 
رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت 
بــا تشــریح پیگیری هــای انجام شــده 
در تهــران بــا توجــه بــه صورت جلســه 
بــرای  ســوری  طــرف  بــا  امضاشــده 
اعــزام زائــران ایرانــی بــه دمشــق گفت: 
نحــوه  دربــاره   تبادل نظــر  از  »پــس 
زیارتــی،  ســفر  بســته های  و  اعــزام 
اعــزام مشــتاقان زیــارت حــرم حضــرت 
صــورت  بــه  رقیــه)س(  و  زینــب)س( 
آغــاز  آینــده  هفته هــای  در  محــدود 
می شــود.« حجت االسالم والمسلمین 
امــور  معــاون  رحمانــی،  صحبــت اهلل 
شــورای  در  نیــز  عالیــات  عتبــات 
برنامه ریزی بعثه و حج گفت: »در این 
مرحله بــرای اعــزام زائــران به دمشــق، 
خمینــی)ره(  امــام  فــرودگاه  از  تنهــا 

برنامه ریزی شده است.«

در ایــن شــورا، گزارشــی از پذیــرش و 
اعــزام زائــران عتبــات عالیــات عــراق و 
وظایــف دفتــر نمایندگی ســازمان حج 
و زیــارت در عراق و ســتادهای مســتقر 
در کربال، نجف و کاظمین داده شــد که 
حجت االسالم والمسلمین عبدالفتاح 
نواب،  نماینده ولی فقیه در امور حج و 
کید کرد: »به تمام مواردی که  زیارت تا
در اســکان، تغذیه، حمل ونقــل و... به 
کاهش هزینــه، صرفه جویی و تســهیل 
ســفر زائــران بــه عتبــات عالیــات منجر 

خواهد شد، باید توجه داشت.«
و  حــج  ســازمان  رئیــس  رشــیدیان، 
بــه  زائــران  گفــت: »اعــزام  نیــز  زیــارت 
عتبــات عالیــات عــراق  ادامــه خواهــد 
داشــت و تعــداد اســتان هایی کــه وارد 
این چرخــه شــده اند، درحــال افزایش 
کــه  کــرد  بیــان  همچنیــن  او  اســت.« 
امیــدوار اســت فعالیــت مرکــز پزشــکی 
حــج و زیــارت جمعیــت هالل احمــر در 
عــراق ســرعت گیــرد و بتوانــد خدمات 

مطلوب به زائران ارایه دهد.
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 با همدیگر 
توقف ناپذیریم

وزیر امور خارجه در یادداشتی درباره 
کــرات ویــن بــا بیــان اینکــه توافــق  مذا
ممکــن و در دســترس اســت، تصریــح 
را  فرابرجامــی  »درخواســت های  کــرد: 
نخواهیم پذیرفت و دربــاره موضوعات 
کره نمی شویم.« فراتر از برجام وارد مذا

یادداشــتی  در  امیرعبداللهیــان 
کــرات  مذا اصلــی  »هــدف  نوشــت: 
موثــر  و  کامــل  اجــرای  بایــد  پیــش رو 
برجــام و بــا هــدف عادی ســازی روابط 
اقتصــادی  همکاری هــای  و  تجــاری 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  بــا  پایــدار 
باشــد. بدیهی اســت بــرای بازگشــت به 
برجام، ایــران باید بتواند بــه طور کامل 
از لغــو تمامــی تحریم هــا منتفــع شــود. 
ایــران آمادگــی دارد تــا در صــورت ارایــه 
تضمین، بررســی خســارات و لغو موثر و 
قابل راستی آزمایی تحریم ها، اقدامات 

جبرانی خود را متوقف کند.
بازگشــت احتمالــی آمریــکا بــه برجــام 
مــورد توجــه ما نخواهــد بود مگــر اینکه 
تضمین هایی ارایه شــود کــه تجربه تلخ 
گذشــته تکــرار نخواهــد شــد و شــرکای 

اقتصــادی ایــران بتواننــد بــا اطمینــان 
خاطر وارد تعامالت اقتصــادی پایدار و 

بدون نگرانی با ایران شوند.
کــرات آتی مشــخص   آنچــه کــه در مذا
اســت اینکــه ایــران بــا حســن نیت وارد 
کــرات می شــود تــا بــه یــک توافــق  مذا
درخواســت های  آنهــا  برســد.  خــوب 
و  پذیرفــت  نخواهــد  را  فرابرجامــی 
مــورد  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
کره  موضوعات فراتــر از برجــام وارد مذا
بــه  تهــران  بی تردیــد  شــد.«  نخواهــد 
عــدم  بــه  متعهــد  کــه  میــزان  همــان 
هســته ای  برنامــه  صلح آمیــز  انحــراف 
خود اســت، متعهد به حفــظ و صیانت 
و  دانشــمندان  دســتاوردهای  از 
صنعــت هســته ای صلح آمیــز خویــش 
نیــز می باشــد و علی رغــم تحریم هــای 
غیرقانونــی و غیرانســانی نیــز دســت از 
توسعه همه جانبه کشور در عرصه های 
صنعتی، تجــاری، دریانوردی، فضایی، 
دفاعــی، علــم و فنــاوری، رشــد فزاینده 

اقتصادی و … برنخواهد داشت.
در  و  ممکــن  توافــق  معتقدیــم  مــا   

سیاســی  اراده  گــر  ا اســت  دســترس 
طرف هــای مقابــل نیــز در عمــل وجود 
داشته باشــد. علی رغم بدعهدی های 
و  رویکــرد  بــه  بی اعتمــادی  و  غــرب 
سیاســت های غیرســازنده کاخ سفید، 
»اراده  بــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
دور  در  »حســن نیت«  و  واقعــی« 
کــرات ویــن تــالش خواهــد  جدیــد مذا
کــرد بــه »توافــق خــوب«، پایــدار و قابل 
لغــو  حــوزه  در  موثــر  راســتی آزمایی 
کره کننده  تحریم ها دست یابد. تیم مذا
هســته ای جمهــوری اســالمی ایــران با 
برخــورداری از حســن نیت و جدیــت و 
کراتــی تامین کننــده منافع  منطــق مذا
و حقــوق ملــت ایــران در ویــن و در میــز 
مــن  دارد.  حضــور  فعاالنــه  کــرات  مذا
کامــل  و  همکارانــم نیــز بــه پشــتیبانی 
کره کننــده  کره کننــده و مذا از تیــم مذا
دارای  کــه  باقــری  دکتــر  آقــای  ارشــد 
کراتــی در این موضوع  تجربه باالی مذا
اســت، مشــغولیم و در صــورت لــزوم بــا 
همتایان خود رایزنی بیشتری خواهیم 

داشت.«

کارشناسانبه»شهروند«توضیحمیدهند
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