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سیاسی

وطن امروز شماره 2055

اخبار
آیتاهلل جنتی با اشاره به حمایت اردوغان
از تروریستها:

اظهاراتمهم وزیرخارجه درکمیسیون امنیتملی درباره اعتماد به قولجانکری مبنیبرجلوگیری از تمدیدتحریم ISA

ترکیه حاال طعم خشونت را میچشد

دبیر شورای نگهبان با اشاره به پیروزیهای
مقاومت اس�لامی در منطقه گفت :دولتهای
مقتدر به فکر بیفتند و برای همیشه جریانهای
تکفیری و تروریس��تی را ریش��هکن کنند .به
گزارش تس��نیم ،آیتاهلل احم��د جنتی صبح
دی��روز در جلس��ه هفتگ��ی اعضای ش��ورای
نگهبان ،با ابراز تأسف از حمایت برخی دولتها
از جریان��ات تکفیری گفت :متأس��فانه ترکیه
دروازه ورود تروریستها به منطقه بود و عناصر
تکفیری از کشورهای اروپایی و از راه ترکیه به
سوریه و عراق وارد میشدند .اکنون با بازگشت
تروریس��تهای تکفیری ،آتش به جان همان
کش��ورها میافتد و آنها هم طعم خش��ونت را
میچشند .رئیس مجلس خبرگان رهبری در
ادامه ابراز امی��دواری کرد دولتهای مقتدر به
فکر بیفتند و برای همیشه جریانهای تکفیری
و تروریستی را ریشهکن کنند .آیتاهلل جنتی
با اش��اره به پیروزیهای مقاومت اس�لامی در
منطقه گفت :آزادی غیرمنتظره «حلب» خبر
خوشحالکنندهای بود که به کمک رزمندگان
اس�لام در کش��ورهای مختلف منطقه انجام
گرفت .امیدواریم ب��زودی «موصل» هم آزاد و
شر داعشیها و تکفیریها از منطقه جمع شود.

عارف :مشکل فعلی کشور
ضعف مدیریتی است

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت :مشکل
کنونی کشور پول نیست ،بلکه ضعف مدیریت
و بروکراس��ی اداری اس��ت .به گزارش فارس،
محمدرضا عارف دیروز چهارشنبه در بدو ورود
ب��ه کرمان در دیدار با نماینده ولیفقیه در این
استان ،با اشاره به اینکه وضع کرمان خوب شده،
عنوان کرد :در استانهای کرمان ،یزد و سمنان
مردم همکاری خوبی با استانداران و دولت دارند
و بخشی از توسعه کرمان با همکاری مردم اتفاق
افتاده اس��ت .وی درباره بحث کمبود اعتبارات
بیان کرد :مشکل کنونی کشور پول نیست ،بلکه
ضعف مدیریت و بروکراسی اداری است.

امیدواریم با روشهای سیاسی
صلح در قرهباغ حاصل شود

حس��ن روحان��ی میگوید امیدوار اس��ت
ب��ا روشه��ای سیاس��ی و از طری��ق مذاکره
صلح��ی پایدار در منطقه قرهباغ ایجاد ش��ود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری،
حسن روحانی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک
با همتای ارمنس��تانی خود خاطرنشان کرد:
درباره مسائل و امنیت منطقه گفتوگوهایی
با رئیسجمهور ارمنستان داشتیم .ارمنستان
و آذربایجان  2کش��ور دوس��ت و همسایه ما
هستند و آرزومندیم در منطقه قرهباغ از طریق
مذاکره و روشهای سیاس��ی ش��اهد صلحی
پایدار باش��یم که این صلح پایدار به نفع همه
کش��ورهای منطقه خواهد بود .بیتردید برای
دس��ت یافتن به صلح ،راهح��ل نظامی وجود
ندارد و باید از راه مذاکره در چارچوب مقررات
بینالمللی شاهد امنیت و ثبات در این منطقه
باشیم .رئیسجمهور گفت :موضوع تروریسم
نیز به عنوان یک موضوع حائز اهمیت برای 2
کشور مورد بحث قرار گرفت .خوشبختانه دو
کشور امروز دارای امنیت کافی و کامل هستند
اما در عین حال باید در موضوع تروریس��م با
همکاری همه کش��ورها ت�لاش کنیم در کل
منطق��ه ما موضوع تروریس��م ب��ه حلوفصل
نهایی برسد.

«جهاننیوز» رفع توقیف شد

س��ایت خب��ری  -تحلیل��ی «جهاننیوز»
ک��ه نزدیک به  ۶ماه قبل با ش��کایت دولت و
رأی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف ش��ده
بود دیروز با حکم قاض��ی پرونده رفع توقیف
شد .هیأت نظارت بر مطبوعات سایت خبری
«جهاننی��وز» را  26خرداد  95براس��اس بند
 11ماده  6و مس��تند به تبصره ذیل ماده 12
قانون مطبوعات و با استناد به مفادی از قانون
مطبوعات که پخش شایعات و مطالب خالف
واق��ع یا تحری��ف مطالب دیگ��ران را ممنوع
کرده است ،با شکایت دولت توقیف کرده بود
ک��ه دیروز با حکم قاض��ی پرونده رفع توقیف
شد .مدیرمس��ؤول این س��ایت خبری پرویز
سروری است.

پنجشنبه 2دی 1395

گروه سیاس�ی :باز ه��م محمدجواد
ظریف ،باز هم برجام و باز هم سخن
از اعترافات مهمی که نه در پیش��گاه
مردم ،بلکه در خفا و در جمع اعضای
کمیسیون امنیت ملی مجلس انجام
ش��ده اس��ت .گویا پ��س از ماجرای
اذعان  3س��ال قبل ظریف به اشتباه
ب��ودن مکالمه طوالنیمدتش با جان
کری و گفتوگ��وی تلفنی روحانی
ب��ا اوباما ،حاال یک بار دیگر بخش��ی
از محتوای جلس��ه ظریف با اعضای
کمیس��یون امنی��ت مل��ی مجلس
شورای اسالمی منتش��ر شده است.
گوی��ا باز هم محمدج��واد ظریف در
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای
اسالمی به نوع نگاه و خوشبینیاش
به آمریکاییها در مذاکرات هستهای
اعتراف کرده و گفته در اینباره اشتباه
کرده است .او گفته اعتمادش به قول
جان کری درب��اره تحریمهای ISA
اشتباه بوده و به این اشتباه اعتراف کرده است .این
اعترافات ظریف را جواد کریمیقدوس��ی ،نماینده
مردم مش��هد در مجلس ش��ورای اسالمی منتشر
کرده است .کریمیقدوسی روز گذشته برگههایی
را میان خبرنگاران توزیع کرد که مربوط به جلسه
روز دوشنبه ظریف و معاونانش در کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی بود.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،روز دوش��نبه 29
آذرماه محمدجواد ظریف و تعدادی از معاونانش به
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
رفتند تا درباره جدیدترین وضعیت برجام بویژه پس
از تمدید  10س��اله تحریمه��ای  ISAو چگونگی
این پیشامد که خالف پیشبینیهای برجامی بود،
توضیحاتی به نمایندگان مردم بدهند .روز سهشنبه
سیدحسین نقویحسینی ،سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی به رس��م همیش��ه ،توضیحاتی درباره
محتوای این جلس��ه ارائه کرد ک��ه در واقع روایت
رسمی و کلی این جلسه بود.
با این ح��ال اما دیروز ،جواد کریمیقدوس��ی،
دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی ،برگههایی را به
خبرن��گاران داد که حاوی برخ��ی رئوس اظهارات
منتس��ب به ظریف در جلسه مذکور بود .اظهاراتی
که بسیار مهم و قابل تامل است.
براس��اس روایت کریمیقدوس��ی از جلسه روز
دوشنبه در کمیسیون امنیت ملی ،رئوس سخنان
ظریف در این جلسه به شرح ذیل است:
* من اعتراف میکنم اشتباه کردم.
* ب��ه حرف جان کری ،وزیر خارجه آمریکا اعتماد
کردم.
* اگر اس��تراتژی خودم را دنبال میکردم اکنون با
مشکل مواجه نمیشدم.
* میپذیرم اشتباه کردم.
* مسؤولیت آن را میپذیرم.
* ما با صحبت و قول آقای کری اظهارنظر کردیم.
* این اشتباه بزرگی بود که من کردم.
* به جان کری بعد از نقض اخیر که درخواس��ت
مذاکره در ایتالیا را داشت گفتم« :شما کاری کردید
که حضور من با شما در یک شهر غیرممکن است».
* قب�لا ج��ان کری ،وزی��ر خارجه و وزی��ر انرژی
آمریکا به ما گفتند اگر قانون داماتو به سنا برود ما
روشهایی داریم که جلوی آن را بگیریم.
این اظهارات آنقدر قابل تامل و تکاندهنده است
که در واق��ع میتواند به معنای یک فصلالخطاب
درباره کلیت مذاکرات هستهای و برجام تلقی شود.
با این حال این اعترافات تکاندهنده را نه ظریف و
به صورت رسمی ،بلکه یک عضو کمیسیون امنیت
ملی از قول ظریف نقل کرده است.
اقدامی که با انتقاد تن��د حامیان دولت مواجه
شد و آنان انتشار اظهارات ظریف در جلسه داخلی
کمیس��یون امنیت ملی را غیراخالقی دانس��تند.
مقامات و مراکز دیپلماتیک ایران
امنیت
در ترکیه همچنان شرایط را برای
فعالیت روزانه و طبیعی و ارائه خدمات کنسولی به
هموطنان ایرانی در این کشور نامساعد میدانند .به
گزارش «وطن امروز» ،در پی تشدید فضای روانی
و رسانهای علیه ایران در ترکیه و پس از ترور سفیر
روسیه در آنکارا ،مراکز دیپلماتیک و فرهنگی ایران
در ترکیه محدودیتهای امنیتی اعمال کردند .پس
از تعطیلی تمام کنسولگریهای ایران در ترکیه در
روز سهشنبه ،دیروز چهارشنبه نیز به دلیل نامطلوب
بودن وضعیت امنیت��ی در ترکیه ،محدودیتهای
کنسولی اعالم و اعمال شد.
روز گذشته نیز سفارت کش��ورمان در آنکارا با
ارائه اطالعیهای خبر از تعطیلی سرکنسولگریهای
ایران در ترکیه داد .متن اطالعیه سفارت ایران در
ترکیه به شرح زیر است:
«ارائهکلیهخدماتکنسولیدرسرکنسولگریهای
جمهوری اسالمی ایران در استانبول ،ترابوزان و ارزروم
امروز چهارش��نبه مورخ  1395/۱۰/1تعطیل خواهد
بود .از هموطنان گرامی درخواس��ت دارد از مراجعه

ظریف :اشتباه کردم

این حرفها را نش��انه قدرت آقای ظریف میدانیم
و از ایشان تشکر میکنیم اما انتقاد داریم که از روز
اول همه چیز را طبقهبندی ش��ده اعالم کردند ،در
حالی که رهبر انقالب اصل را بر محرمیت مردم و
اطالعرسانیگذاشتند.

آنه��ا البت��ه به این موض��وع نیز اش��اره کردند که
کریمیقدوسی در جلسه دوشنبه ظریف و اعضای
کمیسیون امنیت ملی حضور نداشته است .با این
حال اما عدم حضور کریمیقدوسی در این جلسه
ب��ه معنای عدم دسترس��ی او به مت��ن و محتوای
ضبط شده جلسه نیس��ت .کریمیقدوسی درباره ■■واکنشنمایندگان
این اقدامش یعنی انتش��ار برخی اظهارات ظریف
افش��اگری کریمیقدوس��ی درب��اره اعترافات
در کمیس��یون امنیت ملی نیز توضیح داده است .منتس��ب به ظریف ،در مجلس شورای اسالمی نیز
کریمیقدوسی در گفتوگو با مهر با اشاره به برخی با واکنشهایی همراه ش��د .رسانههای حامی دولت
اظهارات وزیر امور خارجه در جلس��ه روز دوشنبه به دنبال آن بودند تا در تماس با اعضای کمیسیون
 ۲۹آذرماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی امنی��ت ملی بویژه آن دس��ته از اعضایی که حامی
درباره نقض عهد آمریکا در اجرای برجام گفت :من دولت هس��تند ،این اظهارات کریمیقدوسی را زیر
به این دلیل این اظهارات را بازگو میکنم که اخیرا ً سوال ببرند .سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اما در
مس��ؤولیت جزئیات مذاکرات را هم به گردن رهبر واکنش مطالبی را مطرح کرد که به مذاق حامیان
معظ��م انقالب انداختهاند ،در حالی که حضرت آقا دولت مطلوب نیامد .نقوی در جواب درخواس��تها
باره��ا تأکید کردند در جزئی��ات مذاکرات دخالت ب��رای تکذیب اظهارات کریمیقدوس��ی ،گفت که
نمیکنند .وی با اش��اره به برخی اظهارات ظریف او نی��ازی به این کار احس��اس نمیکند و پیش از
در کمیس��یون امنیت ملی گفت :آقای ظریف در این ،روایت رس��می کمیسیون از این دیدار را اعالم
این جلس��ه با صراحت گفت م��ن اعتراف میکنم کرده است .اما علیرضا رحیمی از حامیان دولت در
اش��تباه کردم و به حرف جان کری اعتماد کردم ،کمیسیون امنیت ملی ،درخواست رسانههای حامی
اگر اس��تراتژی خودم را دنب��ال میکردم ،اکنون با دولت را اجابت کرد .رحیمی در حاشیه جلسه علنی
مشکل مواجه نمیشدم ،میپذیرم که اشتباه کردم بعدازظهر دیروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران،
و مس��ؤولیت آن را قب��ول میکنم ،ما با صحبت و اظهار کرد :بهرغم اینکه این جلس��ه جزو جلسات
قول آقای کری اظهارنظر کردیم ،به جان کری بعد منظم ب��ود اما کام�ل ً
ا محرمانه ب��ود و آقای دکتر
از نقض عهد اخیر که درخواست مذاکره در ایتالیا ظریف تأکید داشت مطالبی که مطرح میکنم برای
را داشت گفتم شما کاری کردید که حضور من با آگاهیبخشی اعضای کمیسیون است .رحیمی در
شما در یک شهر غیرممکن است .عضو کمیسیون ادامه درباره افش��اگری کریمیقدوسی خاطرنشان
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد :اوالً کمیس��یون سخنگو دارد و ایشان گزارش
کرد :آقای ظریف این نکته را هم در کمیسیون گفت جلس��ات را مطرح میکند .کمااینک��ه گزارش این
که قب ً
ال جان کری و ارنست مونیز به ما گفتند اگر جلسه را نیز سخنگو به رسانهها داده و خالصه آن از
قانون داماتو به س��نا برود ،ما روشهایی داریم که طریق سیما به اطالع مردم رسیده است و اینکه یکی
جلوی آن را بگیریم .کریمیقدوسی ادامه داد :برجام از اعضای کمیس��یون که در جلسه حضور نداشته
در ش��رایطی تصویب ش��د که در گام اول مذاکره بخواهد نقل قول غیرمس��ؤوالنهای از جلسه داشته
توسط دولت صورت گرفت ،در گام دوم موضوع در باشد غیراخالقی و خالف پروتکل کمیسیون است
شورایعالی امنیت ملی بررسی و رفع ایراد شد و در زیرا وقتی کمیس��یون سخنگو و رئیس دارد جایی
گام سوم نیز مجلس با شروطی آن را تصویب کرد برای اظهارنظر اعضا باقی نخواهد ماند .نماینده مردم
و در نهای��ت در گام چهارم ،رهبر معظم انقالب با تهران در مجلس تصریح کرد :اظهارات غیرمسؤوالنه
شروطی آن را تایید و ابالغ کردند .وی گفت :آقای درباره صحبته��ای آقای ظریف اجحاف به وزیر و
روحانی هم پس از فرمان مشروط رهبر انقالب ،به همچنین کمیسیون است و یک اقدام غیراخالقی
ایشان نامه نوش��ت و قول داد نقض عهد آمریکا را و غیرحرفهای اس��ت زیرا آنچه به نقل از آقای دکتر
بیپاسخ نخواهند گذاشت .عضو کمیسیون امنیت ظریف مطرح ش��ده کذب محض است و مطلقاً در
ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد :تأکید کمیس��یون مطرح نشده اس��ت .عضو کمیسیون
رهبر انقالب همواره این بود که برجام هم توس��ط امنیت ملی و سیاس��ت خارج��ی در پایان تصریح
دولت آمریکا و هم توسط سنا و کنگره تایید شود کرد :آقای ظریف در جلسه روز دوشنبه کمیسیون
و تضمی��ن کتبی از رئیسجمه��ور آمریکا گرفته امنیت گزارشی از روند اقدامات خود در برجام را ارائه
شود که تا امروز این مشکالت را نداشته باشیم اما کرد .ایشان آنقدر شهامت و بزرگی دارد که نهتنها با
آقای ظریف در جلسه اخیر کمیسیون با صراحت مسؤوالن بلکه با مردم درباره محدودیتها و شرایط
گفت اش��تباه ما این بود که استراتژی خودمان را موجود صحبت کند و ش��هامت و صداقت ایش��ان
بر این گذاش��تیم که تنها ب��ا دولت آمریکا مذاکره در برخورد با مردم و مس��ؤوالن مثالزدنی اس��ت.
کردیم .کریمیقدوس��ی تأکید کرد :ما البته گفتن واکنشها به افش��ای اعترافات منتس��ب به ظریف
خدمات کنسولی به ایرانیها در استانبول ،ترابوزان و ارزروم
سهشنبه و چهارشنبه تعطیل ،پنجشنبه و جمعه فقط  2ساعت

ترکیهتعطیل!

به این اماکن خودداری کنند» .همزمان سفارت ایران
در آنکارا در اطالعیهای اعالم کرد سرکنسولگریهای
ایران در استانبول ،ترابوزان و ارزروم و بخش کنسولی
سفارت پنجشنبه و جمعه  ۲ساعت و از ساعت  10تا
 12باز هستند و به ارائه خدمات به ایرانیان میپردازند.
مت��ن این اطالعیه به این ش��رح اس��ت« :به منظور
مساعدت در انجام امور اداری هموطنان گرامی ،ارائه
خدمات کنس��ولی در سرکنسولگریهای جمهوری
اس�لامی ایران در استانبول ،ترابوزان ،ارزروم و بخش
کنس��ولی س��فارت در آنکارا در روزهای پنجشنبه و
جمعه م��ورخ  1395/10/2لغای��ت  1395/10/3به
صورت محدود و از ساعت  10لغایت  12ظهر انجام
خواه��د ش��د .از هموطنان گرامی درخواس��ت دارد
از مراجع��ه ب��ه این اماکن غیر از ایام و س��اعتهای
قیدشده ،خودداری کنند».

محمدابراهی��م طاهریانفرد ،س��فیر ایران در
ترکیه نیز روز گذشته از اقدامات عجیب و هماهنگ
در ترکیه برای تش��دید احساس��ات ضد ایرانی در
این کش��ور خبر داد .طاهریان در اینباره گفت :با
توجه به فضاس��ازی کاذب برخی رس��انهها شاهد
تندشدنفضایروانیجامعهوتحریکافکارعمومی
هستیم .توس��عه و عدم کنترل این فضا میتواند
بحرانساز ش��ود ،بنابراین اگر بهجای دیپلماسی،
هدایت اوضاع در اختیار رسانهها قرار گیرد ،امکان
کنترل و مدیریت در دست سیاستمداران نخواهد
بود و در نتیجه بروز آسیبهایی همانند ترور سفیر
فدراسیون روسیه غیر قابل کنترل میشود .سفیر
ایران درب��اره عدم بازت��اب اطالعیههای مختلف
سفارت ایران در رسانههای ترکیه و پردازش غلط
گزارشه��ای کذب و تالش ب��رای ایجاد اقدامات

مقاومت
دکتر مقدمفر درباره نشست سهجانبه
ایران ،روسیه و ترکیه در مسکو:

باید سوریه هم باشد

در کمیس��یون امنیت مل��ی البته به
این موارد محدود نشد .حجتاالسالم
مجتب��ی ذوالن��ور ،رئی��س کمیت��ه
هستهای مجلس شورای اسالمی در
اینباره اظه��ارات دقیقی مطرح کرد.
ذوالنور درباره انتشار محتوای جلسه
اعضای کمیسیون امنیت ملی با وزیر
ام��ور خارج��ه گفت :ما ب��ا وزیر امور
خارجه جلسهای داشتیم که قرار بود
محتوای جلس��ه را منتشر نکنیم؛ لذا
اگر بگوییم ،خالف است .نماینده مردم
قم در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه
داد :تکذیبیههایی که از س��وی یکی
از اعضای کمیسیون امنیت پیرامون
مطالب مطرح ش��ده در این جلس��ه
اعالم میش��ود ،مبنا ندارد .وی افزود:
اگر این مطالب اشتباه است ،وزیر امور
خارجه باید تکذیب کند .آقای کریمی
قدوس��ی که مطالب جلسه را منتشر
کرده ،یا سند دارد یا ندارد .آقای وزیر
میتواند مطالب منتشر شده درباره جلسه را تکذیب
کند.

■■واکنشبیادبانهسخنگویجنجالی

بعدازظهر دیروز س��رانجام سخنگوی دستگاه
دیپلماسی به انتش��ار اعترافات محمدجواد ظریف
در کمیسیون امنیت ملی واکنش نشان داد .بهرام
قاس��می که چندی پیش با اظهارات��ی بیادبانه و
بیسابقه علیه منتقدان جنجالساز شده بود؛ اینبار
نیز با اس��تفاده از عبارت «نامب��رده» برای کریمی
قدوسی ،نماینده مردم مشهد ،اظهارات ظریف در
کمیسیون امنیت ملی را تکذیب کرد.
او در اینباره گفت :نامبرده از قضا در آن جلسه
حضور نداش��تند و نقل قول ایشان از سخنان وزیر
امور خارجه کامال نادرس��ت ،مخدوش و گزینشی
اس��ت و به منظور بهرهبرداریهای خاص تحریر و
تنظیم شده است .قاسمی تاکید کرد :نقل قولهای
منتشره وارونه جلوه دادن واقعیات و اظهارات وزیر
امور خارجه بوده و این ناراستی در بیان و نقلقول با
راستی سخنان وزیر امور خارجه در تضاد کامل قرار
دارد .سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :نقلقول
مطالب صحیح از جلس��ات محرمانه هم بر خالف
مصالح و امنیت ملی کش��ور است؛ حال آنکه نقل
قولهای نادرست،صد درصد خالف اخالق و مصالح
کشور و نظام تلقی میشود.
■■هیأت رئیسه :کریمیقدوسی راست میگوید

اما تنها اندکی پس از واکنش وزارت امور خارجه
به انتشار اعترافات ظریف ،اظهارات کریمیقدوسی
توس��ط هیاترئیسه مجلس شورای اسالمی تایید
شد .اکبر رنجبرزاده ،نماینده مردم اسدآباد و عضو
هیأترئیس��ه مجلس شورای اس�لامی بعدازظهر
دیروز از ارائه گزارش بازبینی نوار جلسه کمیسیون
امنیت ملی با وزیر امور خارجه به رئیس مجلس و
تایید سخنان کریمیقدوسی از سوی ارزیابان خبر
داد .رنجبرزاده اظهار داشت :عصر امروز (چهارشنبه)
و در پایان جلس��ه هیأترئیس��ه ،ب��ه همراه دکتر
الریجان��ی در ح��ال خ��روج بودی��م ک��ه آقایان
کریمیقدوس��ی ،نعمتی و محبینیا آمدند و آقای
کریمی گفت «نوار کمیس��یون امنیت ملی درباره
اظهارات ظریف م��ورد بازبینی قرار گرفت و دقیقاً
حرفهایی که بنده منتش��ر کردم ،گفته شده بود؛
آقای نعمتی و محبینیا نیز تایید کردند» .وی ادامه
داد :گفتههای آقای کریمی قدوسی درباره اظهارات
وزیر ام��ور خارج��ه پیرامون برجام توس��ط آقای
نعمتی و محبینیا نیز تایید شد .با تایید اظهارات
کریمیقدوس��ی درباره اعتراف��ات ظریف ،موضوع
اعترافات وزیر امور خارجه مبنی بر اشتباهات او در
برجام و اعتماد به آمریکاییها بس��یار مهم و قابل
تامل است .این اعترافات میتواند به معنای یک مهر
خاتمه بر اظهارنظرهای ناپخته و هیجانی چند سال
اخیر غربگرایان درباره ضرورت رابطه با آمریکا باشد.
تحریکآمیز در جهت سیاهنمایی عمدی در قبال
تحوالت س��وریه بهقصد تحری��ک افکار عمومی،
سانس��ورهای پیاپی نس��بت به عدم بازتاب اعالم
حمایتهای قاطع ایران از ملت و دولت ترکیه در
قبال کودتای نافرجام و ابراز تنفر نسبت به اقدامات
تروریس��تی در ترکیه گفت :ش��هر حلب بخش
الینفک سوریه است و این شهر در تصرف ارتش
س��وریه قرار دارد .حضور ایران در این کشور بنا به
درخواست دولت س��وریه و در سطح مستشاری
اس��ت .دروغهای س��اختگی زیادی این روزها از
سوی تروریس��تها و حامیان آنها تولید و پخش
میش��ود .صرف نظر از همه ای��ن اکاذیب ،ایران
باره��ا چنین ادعاهای کذب و تحریکآمیزی را با
ذکر دالیل و مستندات کافی تکذیب کرده است.
طاهریان ادامه داد :متأس��فانه فضای احساسی در
برخی رسانهها به هر دلیل تالش میکند از انتشار
دیدگاههای ایران ممانعت و پیامهای روش��نگرانه
ای��ران را سانس��ور کند .درباره حمای��ت ایران در
لحظات اولی��ه کودتا از مل��ت و دولت ترکیه نیز
شاهد چنین سانسورهایی بودیم.

مشاور فرهنگی -رسانهای فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه مهمترین
اقدام پس از صحنه عملیات ،صحنه دیپلماسی
اس��ت ،گف��ت :غیبت س��وریها در نشس��ت
س��هجانبه ایران ،ترکیه و روس��یه در مس��کو
جای تامل داش��ت و در صورتی که قرار باشد
این مدل ادامه پیدا کند؛ باید سوریه نیز حضور
داشته باشد .حمیدرضا مقدمفر در گفتوگو با
مهر ،با اشاره به نشست سهجانبه ایران ،ترکیه
و روس��یه در مس��کو تصریح ک��رد :مهمترین
اقدام پس از صحن��ه عملیات میدانی ،صحنه
دیپلماس��ی است .هوش��مندی در دیپلماسی
است که میتواند سرنوشت را در کشور سوریه
و جاهای دیگر تعیین کند .وی با تاکید بر اینکه
این اقدام ،اقدام خوبی بود ،گفت :البته موافق و
مخالفهایی داشت اما از آنجایی که ترکیه در
این گفتوگوی سهجانبه حضور داشت و خود
سوریه حضور نداشت ،محل مناقشه بود .غیبت
س��وریها در این مذاکرات جای تامل داشت و
در آینده اگر این مدل دیپلماس��ی میخواهد
ادام��ه پیدا کن��د باید به نشس��ت چهارجانبه
تبدیل ش��ود و نماینده دولت سوریه نیز در آن
حضور داش��ته باشد .مقدمفر ادامه داد :اگر این
دیپلماسی بتواند در جبههای که عربستان ،قطر،
امارات ،ترکیه و برخی کشورهای دیگر هستند،
شکاف ایجاد کند و ترکیه را از این بخش جدا
کن��د ،اقدام مهم و موثری خواهد بود .مش��اور
فرهنگی -رس��انهای فرمانده کل سپاه با تاکید
بر اینکه باید کاری کرد که آلسعود تنها بماند،
گفت :آلسعود نباید متحدی داشته باشد و باید
حتی کش��ورهای منطقه هم از آن جدا شوند؛
دیپلماسی میتواند این موضوع را فراهم کند.
مقدمف��ر در این گفتوگو همچنین با اش��اره
به تحوالت اخیر حلب اظهار داش��ت :حلب به
عنوان یکی از مهمترین استانهای سوریه که
هممرز ب��ا ترکیه و برخی کش��ورهای منطقه
بود ،همیش��ه مورد توجه قرار داشته است .وی
افزود :اشغال حلب به عنوان یک نقطه کانونی،
پیامهای خاصی داش��ت و وقتی هم از دس��ت
جریان تکفیری-تروریستی خارج شد پیامهایی
دارد .این اهمیت از چند جهت است؛ یکی مرز
طوالنی با کش��ورهای دیگ��ر و دیگری پهناور
بودن این شهر .مقدمفر با بیان اینکه حلب هم
مث��ل نقاط مهم عراق م��ورد توجه بود ،گفت:
حل��ب به عنوان آخرین نقط��های که میتواند
صحن��ه عملیاتی نبرد میدانی س��وریه را رقم
بزند م��ورد توجه بود .پیشبینیها این بود که
در آنجا به دلیل این اهمیتها ،مقاومت طوالنی
وجود خواهد داشت .مشاور فرهنگی -رسانهای
فرمانده کل سپاه تصریح کرد :اما در ظرف مدت
کوتاهی آزادسازی حلب صورت گرفت .در ابتدا
مذاکراتی صورت گرفت و تصور جریان تکفیری
و حامی��ان آنها این بود که بدون پرداخت هیچ
هزینهای میتوانند خارج شوند .وی با اشاره به
اینکه در ادامه شروطی برای خروج تروریستها
از محاص��ره تعیین ش��د ،گفت :یک��ی از این
شروط این بود که ابتدا باید مردم عادی که در
محاصره هستند آزاد شوند تا بعد راه برای خروج
تروریستها باز ش��ود و این اتفاق افتاد؛ بهرغم
اینکه آنها خیلی فشار آوردند .مقدمفر ادامه داد:
این مس��اله تحکیم شد که ابتدا باید مردم آزاد
شوند و بعد تروریستها بتوانند از این مناطق
خارج شوند.
یک روز پس از نشست سهجانبه مسکو

معاون ظریف به دیدار اسد رفت

معاون عربی و آفریق��ای وزارت امور خارجه
در چارچوب سفری منطقهای دیروز وارد دمشق
ش��د و پس از رایزنی با مقامات سوریه از جمله
بشار اسد به بیروت سفر کرد .به گزارش فارس،
حسین جابریانصاری ،معاون عربی و آفریقای
وزارت امور خارجه در چارچوب سفر منطقهای
به  2کش��ور لبنان و سوریه ،دیروز (چهارشنبه)
وارد دمش��ق ش��د .جابریانصاری در دمشق با
بشار اس��د رئیسجمهور ،محمد عماد خمیس
نخس��توزیر ،ولید معلم وزیر خارجه و فیصل
مقداد قائممق��ام وزارت خارجه س��وریه دیدار
و پیرام��ون آخرین تحوالت س��وریه و منطقه
گفتوگو و رایزنی کرد.برگزاری سومین نشست
کمیته سیاس��ی مش��ترک  2کش��ور از جمله
برنامههای سفر معاون وزیر خارجه کشورمان به
سوریه بوده است .جابریانصاری که روز سهشنبه
به همراه وزیر امور خارجه در نشست سهجانبه
وزرای خارجه ایران ،روسیه و ترکیه درباره سوریه
در مسکو حضور داشت ،پس از سوریه به لبنان
خواهد رفت و با مس��ؤوالن عالیرتبه این کشور
دیدار و گفتوگو خواهد کرد.

