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نامه قدردانی بشار اسد
به رهبر معظم انقالب

بشار اسد ،رئیس جمهوری سوریه در پیام تبریکی به رهبر
معظم انقالب ،با اشاره به نقشآفرینی ایران در شکست
محاصــره دیرالزور نوشــت :مردم ایران را که همــراه ما در
جنگ علیه تروریســم خون تقدیم کردند ،در این پیروزی
شریکمیدانیم.
متــن پیام رئیس جمهوری ســوریه به رهبر معظم انقالب که ایرنا تصویــر آن را از
منابعی در وزارت امور خارجه دریافت کرده ،به این شرح است:
بسماهللالرحمنالرحیم
حضرتآیتاهللالعظمیامامسیدعلیخامنهای
رهبرانقالباسالمیایران
سالمعلیکمورحمتاهللوبرکاته
مایلم در آغاز گرمترین مراتب تبریک و تهنیت خود را به خاطر دستاورد راهبردی
که ارتش عربی سوریه با همکاری همپیمانان و دوستان با شکست محاصره شهر
دیرالزور را به دست آورد به حضرتعالی ،دولت و مردم دوست ایران تقدیم نمایم.
مــا ضمــن اینکه مردم ایــران را که همراه ما در جنگ علیه تروریســم خون تقدیم
نمود ،در این پیروزی شریک میدانیم از طریق حضرتعالی تشکر عمیق خود را از
مواضع اصولی جمهوری اســامی ایران علیه تروریسم و حمایت از مردم ما برای
آزادسازی خاک میهن خود از لوث تروریستهای تکفیری ابراز میداریم.
جمهوری عربی سوریه و جمهوری اسالمی ایران جنگ را علیه ظلم و تجاوزگری و
از بین بردن خطرات تروریسم و مشارکت در برپایی نظام منطقه ای و بینالمللی
بر اســاس عدالت ،برابری و کرامت همســان برای تمامی ملتها و کشــورها ادامه
میدهنــد .اینجانــب به نام مــردم جمهوری عربی ســوریه و به نام شــخص خود،
واالتریــن مراتب تشــکر و قدردانــی را به حضرتعالی و مردم دوســت ایران تقدیم
مینمایم و از خداوند مسألت دارم گامهای ما را در راه خیرخواهی برای دو ملت و
دو کشورمان و تمامی بشریت مسدد نماید .حضرت امام ،واالترین مراتب مودت،
احترام و قدرشناسی اینجانب از شخص کریم حضرتعالی را پذیرا باشید.
بشار االسد
رئیس جمهوری عربی سوریه
دمشق 15 -شهریور 1396
نمایندهولیفقیهدرسپاه:

حفظ بشار اسد خط قرمز ایران است

نماینده ولی فقیه در ســپاه گفت :هوشــمندی رهبر معظم انقالب در
عرصــه منطقه غرب آســیا تهدید علیــه انقالب اســامی را به فرصت
تبدیل کرد .به گزارش ایرنا ،حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی
شــامگاه چهارشــنبه در همایش بصیرتی امامان جمعه و جماعات و
مبلغان منطقه کاشــان «دفاع از حریم اهل بیت (ع)» « ،حفظ سوریه
در جبهه مقاومت»«،استقالل و تمامیت ارضی» و «حفظ شخص بشار
اســد» را چهار خط قرمز جمهوری اســامی ایران در ســوریه بیان کرد و
افزود :این مهم باید توسط روحانیان و مبلغان برای مردم تبیین شود.
خطیبنمازجمعهتهران:

منبر جای بازیهای باندی نیست

خطیــب نمازجمعه تهران با اشــاره به پیــش رو بودن عزاداری سیدالشــهدا و ایام
محرم تأکید کرد که منبر و محراب جای بازیهای باندی ،جناحی و سیاسی نیست.
به گزارش ایسنا ،آیتاهلل سید احمد خاتمی با اشاره به اینکه منبر جای تبیین دین
اســت که آیه ،روایــت ،اخالق ،اعتقــادات ،بیان احکام ،ذکر مصیبت و سیاســت را
الزم دارد ،افزود :ما موافق نیستیم که از اول تا آخر منبر ،سیاست گفته شود و باید
همه این موارد در آن مطرح باشد .از آن جنس سیاستی در منبر باید گفته شود که
سیاستالعبادمیگویند.ازآنجنسیکهطبقگفتهامامدینازسیاستجدانیست
و ما از سیاستی دم میزنیم که دین به سیاست خط بدهد و نه سیاست به دین .ما
با حقه بازی  ،کلک و بازیهای سیاسی بیگانهایم .وی با تأکید بر اینکه سیاستی که
ماباید روی منبر تحلیل کنیم ،رهنمودهای والیت است و این رهنمودها فراجناحی
و فراگروهــی اســت ،اضافه کرد :نباید منبر و محراب ســکوی حزبی ایــن گروه و آن
گروه قرار بگیرد .خطیب نمازجمعه تهران همچنین با اشاره به اینکه بدون تردید،
پشــت صحنه جنایات میانمار رژیم صهیونیستی است ،از دولت خواست بیش از
موضعگیری و محکومیت ،در عرصه سیاسی و اقتصادی وارد شود.

دیدار دبیرکل حزباهلل لبنان
با آیتاهلل نوری همدانی

دبیــرکل حزباهلل لبنان روز گذشــته با آیتاهلل حســین نوری همدانی
مالقات کرد .به گزارش ایلنا ،ســید حســن نصراهلل در نخستین ساعت
حضور آیتاهلل حســین نوری همدانی در لبنان در محل اقامت ایشان
حضور پیدا کرد و با وی مالقات کرد .در این مالقات سیدحسن نصراهلل
ضمن گزارشی از وضع جبهه مقاومت از سفر این مرجع تقلید بهعنوان
یک سفر پر برکت و به یادماندنی یاد کرد .در این دیدار ،آیتاهلل حسین
نوری همدانی بر حمایت از جبهه مقاومت در مقابل دشمن مشترک
مسلمانان تأکید کرد.

شرط تداوم فعالیت شورای سیاستگذاری اصالح طلبان

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسالمی گفت :اگر قرار به تداوم کار
شورای سیاستگذاری اصالحطلبان باشد ،باید تجدیدنظر جدی در ساختارش
انجام شــود .غالمرضا انصاری در گفتوگو با خبرآنالین افزود :شــورای عالی
سیاســتگذاری اصالحطلبان مجموعهای موقتی برای ســازماندهی نیروها در
انتخابات مجلس دهم ،شورای شهر پنجم و ریاست جمهوری دوازدهم بود.
اگر قرار به تداوم کار این مجموعه باشد ،باید تجدیدنظر جدی در ساختارش
انجام شود .یعنی ضمن آنکه حضور احزاب در تصمیمگیریها غالب باشد،
گروهها متناسب با ظرفیت و پایگاه اجتماعیشان نقشآفرینی کنند.
عبــاس پوریانــی ،رئیــس کل دادگ اههــای عمومــی و
انقــاب تهــران :در حــال حاضــر  6کیفرخواســت بــرای
سر خط
اســتانداران و بعضی از فرمانداران اســتان تهــران درباره
تخلفــات انتخاباتــی صــادر شــده و پرونــده در مجتمــع
قضایــی کارکنــان دولت مطرح اســت .برای ایــن پرونده
تعیین وقت شده و قطعاً این استانداران به عنوان متهم
احضار و دفاعیات آنها استماع خواهد شد/.میزان
ناصــر عتباتــی ،دادســتان عمومی و انقــاب اردبیل :در هفته گذشــته  6مدیر
کانالهــای تلگرامــی کــه در حــوزه مســائل غیراخالقــی ،منافــی عفــت و ترویــج
همجنسبــازی عضوگیری کــرده و فعالیتهــای تبلیغی میکردند ،شناســایی و
دستگیرشدند/.میزان
حجتاالسالم علیرضا پناهیان :همه کارهای پیامبر(ص) سیاسی بود و طلبهای
که سیاسی حرف نزند ،دین ندارد و ما باید اسالم سیاسی را جا بیندازیم/.ایرنا
امیر سرتیپ امیرحاتمی ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سردار حاجی
زاده ،فرمانــده نیــروی هوافضای ســپاه پاســداران با حضور در ســتاد آجــا ،به طور
جداگانه با سرلشــکر ســتاد ســیدعبدالرحیم موســوی ،فرمانده جدید ارتش دیدار
کردند/.ایرنا
غالمعلــی حــداد عادل در برنامه «دســتخط» :احمدینژاد رایانهای اســت که
نرمافزارش را نمیدانیم .حقوق من  ۸میلیون و  ۱۰۰هزار تومان است/.تسنیم
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تمدید تعلیق تحریم های امریکا علیه ایران امضا شــد

دومینتسلیم ترامپ مقابل برجام

نگاه
تهران  -مسکو؛
تقویت روابط راهبردی

رئیس جمهور آمریکا :این توافق هیچگاه نباید امضا می شــد

رئیــس جمهــوری امریکا بــار دیگر
ناگزیر شــد طــرح تعلیــق تحریمهای
ایران را امضا کند .تصمیمی که نشان
از آن داشــت دونالــد ترامــپ تــا چــه
انــدازه بــر واقعیــات حاکــم بــر توافق
هســتهای و ناگزیری اجــرای تعهدات
برجامــی امریــکا وقــوف یافته اســت.
چه با وجود مخالفت های او با برجام
برای دومین بار پای تعلیق تحریم ها
را امضــا کــرد .ترامپ پیــش از این در
اردیبهشــت مــاه تعلیق تحریــم ها را
تأیید کرده بود.
در شــرایطی کــه روز پنجشــنبه
گذشــته موعد  120روزه تمدید تعلیق
تحریمهــای ایــران فــرا رســیده بــود،
وزارت امــور خارجــه امریکا اعالم کرد
که ایــن کشــور تعلیــق ایــن تحریمها
را در چارچــوب موافقتنامه هســتهای
بــا این کشــور تمدیــد کرده اســت .اما
این تصمیــم مانع از تکــرار تهدیدات
تکــراری ترامــپ علیه برجــام و ایران
نشــد .رئیس جمهــوری امریــکا کمی
پــس از آنکــه امضایــش پــای تعلیــق
تحریمهــای ایــران نشســت ،مدعــی
شــد کــه ایــران روح توافــق هســتهای
را نقــض کــرده اســت و همیــن امــر
میتوانــد دســتمایه پیــام منفــی او به
کنگره درباره اعــام پایبندی ایران به
تعهدات برجامیاش باشد.
کاخ ســفید در حالــی تصمیــم بــه
اجرای تعهداتــش در چارچوب برجام
گرفــت کــه مدعی شــد هنوز سیاســت
بازنگــریاش دربــاره ایــن توافــق را به
پایان نرســانده است .به گزارش رویترز
هــدر نائــورت ،ســخنگوی وزارت امــور
خارجه امریکا امضای تعلیق تحریمها
را با هدف نشــان دادن انعطاف امریکا
دربــاره برجــام دانســت و درعین حال
مدعــی شــد« :معافیــت برخــی از این
تحریمهــا علیــه ایــران نبایــد بهعنوان
نشــانهای از موضــع مثبــت رئیــس
جمهوری امریــکا درمــورد موافقتنامه
هســتهای ایران تلقی شود ».به موجب
برجــام ،مقامهــای امریکایــی بــه طور
دورهای بــا بررســی پایبنــدی ایــران بــه
تعهداتش در توافق هســتهای ،اجرای
بخشی از تحریمها را معلق میکنند.
این اقدام در حالی برای دومین بار
در دولت جدید امریکا صورت گرفت
کــه ترامــپ ســاعاتی بعــد از موافقت
کاخ سفید با تعلیق تحریمهای ایران
در گفتوگــو بــا خبرنگارانی که همراه
بــا او در هواپیمای ریاســت جمهوری
به مناطق آســیب دیده فلوریدا ســفر
میکردنــد یــک بــار دیگــر توافــق بــا
ایــران را بدترین توافقــی توصیف کرد
کــه تاکنــون دیــده و مدعی شــد ایران
روح برجــام را نقــض کــرده اســت .او
ضمــن تکــرار مخالفــت شــدیدش با
برجام به خبرنــگاران گفته بزودی در
اکتبر(مهرماه) همه شاهد اقدام او در
برابــر این پیمــان بینالمللی خواهند
بــود .اقدامــی کــه پیــش از ایــن منابع
آگاه دولــت امریکا در اشــاره بــه آن از
احتمــال تأیید نشــدن پایبنــدی ایران
بــه تعهداتش در چارچــوب برجام از
سوی کاخ سفید خبر داده بودند.
ëëتأکید نخستوزیر انگلیس بر لزوم
حفظ برجام
تــاش همــه جانبــه مقامهــای
امریکایــی علیــه ایــران در حالــی بود
که رکس تیلرســون ،وزیــر امور خارجه
امریــکا در ســفری کــه روز پنجشــنبه
گذشــته بــه بریتانیــا داشــت در دیدار
مقامهــای بلندپایه لندن مدعی شــد
ایــران انتظــارات امریــکا از برجــام را

بــرآورده نکــرده اســت .وزیــر خارجــه
امریــکا همچنیــن گفــت کــه دولــت
دونالــد ترامــپ در حــال بررســی و
تدویــن سیاســت جدیــدی در قبــال
ایــران اســت و در ایــن سیاســت تنهــا
بــه قابلیتهــای هســتهای ایــران
نمیپــردازد بلکــه کلیــت تهدیدهای
ایــران را در نظــر میگیــرد .تیلرســون
در حالــی در بریتانیــا بــا مقامهــای
توگــو
ایــن کشــور دربــاره برجــام گف 
کــرد که پیش از این گفته شــده اســت
امریــکا درصــدد اســت اروپاییهــا را
بــا تصمیمات ضــد ایرانی واشــنگتن
همــراه ســازد .تصمیمــی کــه بــه نظر
میرســد تیلرســون با ســفر به بریتانیا
بــرای اجرایی کردن آن نخســتین گام
را برداشته اســت .با این حال مواضع
او با اســتقبال مقامهای لندن رو به رو
نشــد .نخســت ترزا می ،نخســتوزیر
بریتانیــا در دیــدار تیلرســون بــر
اهمیــت برجــام و نقــش مهــم آن
در بازداشــتن ایــران از دســتیابی بــه
جنگافزار هســتهای تأکید کرد و کمی
بعــد بوریس جانســون ،وزیــر خارجه
انگلیــس در خــال کنفرانــس خبری
مشــترک بــا همتــای امریکایــی خــود
بــه توافــق با ایران اشــاره کــرد وگفت:
«ایــران جمعیتــی  80میلیونــی دارد
که اغلــب آنها جوان هســتند و باید از
مزایــای اقتصــادی برجــام برخــوردار
شوند ».اقدامات تهدیدآمیز واشنگتن
دربــاره برجــام تنهــا بــا مخالفــت
حامیان اروپایی برجام رو به رو نشــده
اســت بلکــه بســیاری از صاحبنظران
سیاســی و چهرههــای ســابق دولــت
امریــکا هم با کارشــکنیهای مقامات
کنونــی کاخ ســفید بــه مخالفــت
برخاســتهاند .از جملــه ایــن چهرهها
ونــدی شــرمن ،عضــو ارشــد تیــم
مذاکر ه کننده هســتهای امریکا برنامه
احتمالی دولت فعلی کشــورش برای
لغو برجام را «بدترین» اقدام ممکن
از لحــاظ امنیــت ملی دانســته اســت.
شــرمن کــه بهعنــوان سرپرســت تیــم
امریکا در مذاکرات هســتهای با ایران،
نقش اساســی ایفا کرد ،در نشستی به
احتمــال تأیید نشــدن پایبنــدی ایران
بــه تعهداتــش در چارچــوب برجــام
از ســوی ترامــپ اشــاره کــرد و گفــت:
«در صورتــی کــه ایــاالت متحــده مــاه
بعــد پایبنــدی ایــران را تأییــد نکنــد
ایــن اقــدام بــه شــکل خــروج امریــکا
از توافــق دیــده خواهــد شــد .اگــر مــا
ایــن کار را انجــام دهیــم ،مــا از هیــچ
نفوذی بــرای اجرای توافــق برخوردار
نخواهیــم بــود و اهــرم فشــاری بــرای
اجــرای هیــچ یــک از تحریمهایــی که
میخواهیــم مجــدداً اعمــال کنیــم
نخواهیــم داشــت ».ایــن در حالــی
اســت که نشــریه «فارین پالیســی» در
گزارشــی از طرح پیشنهادی مخالفان
توافــق هســتهای در امریــکا بــرای
اعمــال تحریمهــای همهجانبه علیه
ایــران خبــر داده اســت .ایــن طرح که
بــه کنگــره و کاخ ســفید ارائــه شــده،
توصیــه کرده اســت که دولــت امریکا
با بیــان اینکه ادامه اجــرای برجام در
راســتای منافــع امنیــت ملــی امریــکا
نیســت ،از صــدور تأییدیــه پایبنــدی
ایــران بــه توافق هســتهای خــودداری
کــرده و تهدیــد میکنــد کــه اگــر ایران
ظــرف  90روز بــا برخی درخواســتها
از جملــه صــدور مجــوز بازرســی
از اماکــن نظامــی موافقــت نکنــد،
«تحریمهــای اقتصــادی جهانــی»
علیــه تهــران اعمال شــود .ایــن طرح

مهراوه خوارزمی

سفیر روسیه در تهران :اروپا حمایت خود از برجام را با صدای بلند اعالم کند

برش

ســفیر روسیه در تهران موضع مسکو نسبت به توافق هســتهای ایران را «روشن و بدیهی» خواند و گفت:
«روسیه و چین موضعی مشخص دارند؛ اکنون نوبت اروپا است که حمایت خود از برجام را با صدای بلند
اعــام کند ».به گزارش ایرنا« ،لــوان جاگاریان» پیرامون بهانهجوییهای دولت ترامپ درباره برجام با بیان
اینکــه عالوه بر گزارشهای ســه ماه یکبار آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،روســیه نیــز پایبندی ایران را تأیید
میکند ،گفت« :خیلی متأسفیم که میشنویم دولت فعلی امریکا از خود برجام انتقاد میکند .چندین بار
تأکید کردیم و میکنیم که جمهوری اسالمی ایران به طور کامل بر تعهدات خود درخصوص برجام پایبند
است و تاکنون حتی یک بند از آن را هم نقض نکرده است .چه درخصوص ذخایرآب سنگین و حجم غنی
سازی اورانیوم ».جاگاریان با یادآوری این سخن رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که پس از روی کار آمدن دولت
ترامپ گفته بود «ما کشــورهای مســتقلی هستیم و تبعه و خراجگزار امریکا نیســتیم» ،افزود« :از آنجایی که
آنها کشــورهایی مســتقل هســتند و باالخره برجام هم قرارداد دوجانبه بین ایران و امریکا نبوده و قراردادی
چندجانبه است ،آنها هم باید مستقل از موضع امریکا به این قرارداد احترام بگذارند».

در صــورت اجرایــی شــدن ،عــاوه بر
احیای تحریمهای تعلیق شده تحت
برجــام ،تحریمهای تــازهای از جمله
در زمینه صــادرات نفت ایران اعمال
خواهد کرد.
ëëتحریمهای جدید غیر هسته ای
تمدیــد تعلیــق تحریمهــای ایران
و تهدیــدات شــفاهی مقامهــای کاخ
ســفید دربــاره برجام در حالــی بود که
همزمان وزارت خزانه داری امریکا ۱۱
فرد و شرکت را به فهرست تحریمهای
ایــران افــزود .به گــزارش رویتــرز ،این
نهــاد امریکایــی در اطالعیهای مدعی
شــده اســت که ایــن افراد و شــرکتها
بــه دلیل حمایت از ســپاه پاســداران و
شــبکههای دخیل در حمالت سایبری
به فهرست تحریمها اضافه میشوند.
از میــان چهار شــرکتی که به فهرســت
تحریمها اضافه شــدهاند ،دو شــرکت
در اوکرایــن مســتقر هســتند و امریــکا
آنهــا را بــه همــکاری بــا هواپیمایــی
کاســپین و ماهــان متهــم کــرده ،کــه
پیــش از این تحریم شــده بودند .بقیه
شرکتها و  ۷شخصی که به تحریمها
اضافه شــدهاند ایرانی هســتند .امریکا
میگویــد شــرکت ســدید صبــا ،یکی از
تحریمشــدگان جدیــد ،قراردادهایــی
با ســپاه پاسداران داشــته است .وزارت
خزانــهداری امریکا همچنین از صادق
احمدزادگان ،سینا کیسار ،امید غفارنیا
و نادر ســعیدی کــه از کارکنان شــرکت
امنیــت رایانــهای مرصــاد هســتند
بهعنوان کســانی که با حمله ســایبری
در رایانهها یا شبکههای رایانهای هدف
در امریــکا اختالل ایجــاد کردهاند ،نام
برد .اســتیو منوچین وزیــر خزانهداری
امریــکا در ایــن خصــوص ادعــا کــرد:
«خزانــهداری بــه پیگیــری اقدامــات
شــدید علیه ایــران برای پیشــگیری از
اعمال تحریکآمیز از جمله حمایت
از ســپاه قدس و تروریستهای افراط
گرا ،خشــونتهای جاری در ســوریه و
حمالت ســایبری برای بیثبات کردن
نظام مالی امریکا ادامه خواهد داد».
بنا به ادعای منوچیــن ،این تحریمها

یــک شــرکت ایرانــی کــه از برنامــه
موشــکی ســپاه پاســداران پشــتیبانی
کــرده ،شــرکتهای هوایی کــه نیروی
نظامــی و ســاح بــه ســوریه منتقــل
میکنند و هکرهایی که به مؤسسههای
مالــی امریکا حملــه میکنند را هدف
قــرار داده اســت .این بــرای چندمین
بار اســت که امریکا همزمــان با اعالم
پایبنــدی ایــران بــه کنگــره مبنــی بــر
پایبنــدی ایــران به تعهداتــش پس از
توافق هستهای افراد یا شرکتهایی را
به فهرســت تحریمهــای ایران اضافه
میکنــد .تحریمهــای دولــت امریــکا
علیه ایران در حالی بود که نمایندگان
کنگــره امریکا هم همزمان دســت به
کار شــدند و طــرح ممنوعیــت فروش
هواپیمــا به ایــران را کلید زدند .باراک
اوبامــا رئیسجمهوری پیشــین امریکا
ســال گذشــته و بعــد از آغــاز اجــرای
برجــام به وزیر خارجه خــود مجوز داد
که در چارچوب توافق هستهای ،مجوز
فــروش هواپیما به ایــران را صادر کند.
اینــک مجلس نماینــدگان امریکا یک
روز قبــل از تحریمهــای خزانــهداری
امریــکا متممهایــی بــر بودجــه ســال
آینده این کشــور تصویــب کرد که مانع
صــدور مجوز فروش هواپیمــا به ایران
میشــود .این متممهــا بــرای اجرایی
شــدن باید بــه تصویب مجلس ســنا و
امضــای رئیسجمهــوری امریــکا نیــز
برســند .این مصوبــه هشــدار برخی از
نمایندگان دموکرات را به دنبال داشته
که گفتهاند این امــر میتواند به توافق
اتمی وین ضربه بزند.
ëëظریف« :برجام»
قابل مذاکره مجدد نیست
در شــرایطی کــه مقامهــای
دیپلماتیــک واشــنگتن در پیگیــری
اهــداف خــود بــرای مخــدوش کــردن
برجــام و اجرایــی کردن طــرح مذاکره
مجدد دربــاره آن ،رایزنی با مقامهای
اروپایی و همراهی آنها را با خود هدف
قرار دادهانــد ،وزیر امــور خارجه ایران
در صفحه توئیتر خود به این تحرکات
واکنش نشان داد .محمد جواد ظریف

نوشــت« :برجام ،قابل مذاکره مجدد
ل پــردازی
نیســت .توافــق بهترخیــا 
محــض اســت .وقــت آن اســت کــه
امریکا آسمان و ریسمان بافتن را کنار
گذاشــته و هماننــد ایــران پایبنــدی به
برجــام را آغاز کند ».گفتنی اســت این
اظهارات در واکنش به گزارشــی است
که رسانه امریکایی بلومبرگ چند روز
پیش منتشر کرده و مدعی شده بود که
فرانســه و انگلیس نگاه مثبتی به ایده
مذاکــره مجــدد دربــاره برجــام دارند.
در همیــن حــال غالمعلــی خوشــرو،
نماینــده ایــران در ســازمان ملــل هم
بــه تحریمهایی واکنش نشــان داد که
امریــکا همزمــان بــا امضــای تعلیــق
تحریمهای برجامی ایران به تصویب
توگــو
رســانده بــود .خوشــرو در گف 
بــا خبرگــزاری صــدا و ســیما بــا بیــان
اینکــه «هربار که نوبــت تمدید تعلیق
تحریمهــا اســت ،امریکاییهــا بــرای
اینکــه به کنگــره و مردم امریکا نشــان
دهند کــه مواضع تندی دارند ،افرادی
را به دالیل واهی به فهرست تحریمها
اضافــه میکننــد و مدعــی میشــوند
که تحریمهای غیر هســتهای اســت»،
افزود«:هر نــوع تحریم ،مخالف اصل
توگو اســت و کمکی
دیپلماســی و گف 
به پیشــرفت امور نخواهــد کرد؛ امریکا
باید از تحریم بهعنوان یک وســیله در
سیاســت خارجی خود دست بردارد و
به تعامل با جهان بپردازد».
خوشــرو همچنیــن بــا اشــاره بــه
احتمــال برگــزاری نشســت وزیــران
 5+1در حاشــیه مجمــع عمومــی
گفت«:امســال همزمــان بــا برگــزاری
نشست مجمع عمومی سازمان ملل،
فدریــکا موگرینــی هماهنگکننــده
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا برای
برگزاری چنین نشستی پیشنهاد داده
اســت امــا هنــوز برگــزاری آن قطعی
نیست ».هفتاد و دومین مجمع عمومی
ســازمان ملل از روز سهشنبه  19سپتامبر
( 28شــهریور) با حضور سران کشورهای
جهان آغاز به کار میکند و تا  25سپتامبر
(سوم مهرماه) ادامه خواهد داشت.

انتقاد نماینده تهران از سکوت صدا و سیما درباره همهپرسی اقلیم کردستان
یــک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجــی مجلــس از صــدا و ســیما و رســانهها به
دلیــل ســکوت در برابر تحوالت کردســتان عراق
انتقــاد کــرد و گفــت :در حالی که موضع رســمی
جمهــوری اســامی ایــران نســبت بــه برگــزاری
همهپرســی اقلیــم کردســتان عــراق مشــخص
اســت ،ســپردن افکار عمومی مناطق کردنشین
ایران به شبکههای برون مرزی کردی ،یک خطر
محسوب میشود.
علیرضــا رحیمــی در مطلبــی کــه در کانــال
تلگرامــی خــود منتشــر کــرده ،ضمــن انتقــاد از
ســکوت رســانهای در صــدا و ســیما نســبت بــه
برگــزاری همهپرســی اقلیــم کردســتان گفت :در
حالی که چند روزی بیشــتر به همهپرسی جدایی
اقلیــم کردســتان عــراق باقــی نمانــده ،شــبکه

تلویزیونــی «روداو» در برنامــه هواشناســی خود
هفت اســتان کردنشــین ترکیه ،تمام استانهای
غربی ایران و شــمال ســوریه تا دریــای مدیترانه
را بــه عنوان بخشــی از کردســتان بزرگ ترســیم
میکند.
این شــبکه اطالعات درجه هــوای هر منطقه
را جداگانه و به تفکیک جغرافیای ایران ،عراق و
ســوریه به مخاطب در قالب کردســتان واحد و با
رنگ زرد اعالم میکند.
بــه گفتــه وی« ،روداو» بــه مثابــه
پرمخاطبترین شــبکه تلویزیونی کردی در پنج
ســال اخیــر نقــش مهمــی در پیشــبرد سیاســت
رسانهای حزب دموکرات کردستان داشته است.
کانــال تلویزیونــی «روداو» به طور رســمی به
تبلیــغ و ترویــج سیاســتهای حــزب دموکــرات

کردستان میپردازد.
رحیمی با اشاره به فعالیت رسانههای کردی
منطقه برای ورود به عرصه رقابتهای سیاســی
گفــت :اقــدام ایــن شــبکه تلویزیونــی در پخــش
چنین برنامههایی در حالی اســت که رسانههای
ایران نســبت به تحوالت کردســتان عراق تقریباً

در سکوت هستند و به جز پخش برخی اظهارات
مقامــات ایرانــی در این باره هیچ واکنشــی دیده
نمیشود.
طبیعتــاً ســکوت رســانهای ایــران نســبت بــه
ایــن موضــوع و ســپردن افــکار عمومــی مناطق
کردنشین ایران به شبکههای برون مرزی کردی،
خطری اســت کــه تاکنون هیــچ کــدام از مدیران
صدا و ســیما و سایر رسانههای پر مخاطب کشور
به آن واکنشی نشان ندادهاند.
وی در پایــان گفت :موضع رســمی جمهوری
اســامی نســبت بــه برگــزاری همهپرســی اقلیم
کردســتان از طریق وزارت امور خارجه کشورمان
و دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی بیان شــده و
این ســکوت رسانهای در راســتای مواضع رسمی
کشورمان نیست.

قــرار دادن توصیــف «راهبردی»
در کنــار رابطــه دیپلماتیک ایران
و روســیه هنــوز بــه بــاور برخــی از
کارشناســان با تردیدهایی مواجه
اســت ،امــا مــرور رایزنیهــای
تنگاتنــگ حضــوری و تلفنــی
کــه مقامــات عالــی دو کشــور
طــی ماههای گذشــته داشــتهاند
و مهمتــر از آن موضوعــات
همکاری که دوشــادوش یکدیگر
پیش میبرند ،میتواند تا حدود
زیــادی از حجــم ایــن تردیدهــا
بکاهــد .چنانکه ســفر  10ســاعته
محمدجــواد ظریــف به ســوچی
و مذاکــره یــک ســاعت و نیمه او
بــا «والدیمیــر پوتیــن» ،رئیــس
جمهــوری روســیه در اقامتــگاه
تابستانیاش رویدادی بود که اگر
چه در متن مراودات دیپلماتیک
متراکم مقامهای ایران و روســیه
دیگر چندان خارقالعاده به نظر
نمیرســد ،اما در واقــع پدیدهای
کمسابقه در روابط دو کشور است
و خالــی از معانــی و پیامهــای
سیاسی خاص نیست .جز روابط
دوجانبه« ،سوریه» و «برجام» دو
کلید واژهای هستند که این روزها
بیــش از هر چیــز در اخبار مربوط
بــه همکاریهــا و هماهنگیهای
دو کشور تکرار میشوند.
بحــران ســوریه که قــدرت فرا
منطقهای مانند امریکا در برقرار
کــردن آتشبــس یــک هفتــهای
بــرای کنتــرل آن ناکام بــود ،حاال
در رونــد همکاری تهران ،مســکو
و آنکارا به جایی رســیده است که
توافق برای حفظ مناطق کاهش
تنــش از «درعــا» و «قنیطریه» تا
«الذقیــه»« ،حلــب» و «حمــاه»
بــه مــدت  6ماه تمدید می شــود
و خبر توافق برســر افزوده شــدن
اســتان ادلــب بــه ایــن فهرســت
و ترتیبــات امنیتــی آن نــه در
آســتانه کــه در ســوچی و طــی
کنفرانــس خبــری وزرای خارجه
ایــران و روســیه تلویحــاً اعــام
مــی شــود .امــا ظریــف و الوروف
که چهــره متبسمشــان حکایتگر
رضایــت از رونــد پیشــرفت ایــن
پــروژه مشــترک اســت ،یــک
پرونــده مهــم دیگــر را در دســتور
کار دارنــد ،دفــاع از موجودیــت
برجام دربرابر دســتاندازیها و
یهای دولــت ترامپ
بهانهتراشــ 
کــه بدعهدیهــای مســتمرش
میتوانــد ایــن توافــق را در
ماههــای پایانــی از دومیــن ســال
اجرا با مخاطــرهای جدی مواجه
ســازد .این تأکید ظریــف پیش از
دیــدار با پوتیــن کــه «در موضوع
برجام ،با توجه به سیاســتهای
اخیــر دولــت امریــکا ،الزم اســت
هماهنگیهایی صورت بگیرد» و
در مقابــل همراهی اکید مقامات
روســیه بــا ایــن موضع تهــران که
«برجام غیر قابل مذاکره است»؛
یهایی نشانهمند بود
موضعگیر 
که شــاید بتوان گفت در تصمیم
یــک روز بعــد دونالــد ترامــپ
برای تمدید تعلیــق تحریمهای
ایــران آن هم در آخرین ســاعات
فرصــت قانونــی تعیین شــده از
سوی کنگره بی تأثیر نبود.
بــه جــرأت میتــوان گفــت که
ایــران و روســیه حــاال خــود را دو
متحد موفــق میانگارند که بعید
نیســت بــاز کــردن پروندههــای
جدیــد همــکاری ماننــد ســامان
دادن بــه بحرانهــای جــاری در
منطقه خلیج فارس را در دســتور
کار قــرار دهنــد .ایــن همــکاری و
همســویی شــکل گرفتــه ،رفــت
و آمدهــای دیپلماتیــک غیــر
نمایشــی و رایزنیهای کارآمد در
عالیترین سطوح همان اتفاقاتی
هستند که تردید قرار دادن صفت
«راهبــردی» در کنــار موصــوف
رابطــه ایــران و روســیه را پــس از
دهههــا بدبینــی بــه ماهیــت این
رابطه کم رنگ میکنند .وقتی که
دیدار رئیس دســتگاه دیپلماسی
ایــران با رئیــس جمهوری کشــور
عضو ثابت شورای امنیت سازمان
ملــل متحــد چنــدان مقدمــات
پیچیدهای طلب نمیکند.

