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سیاسی

وطن امروز شماره 2490

اخبار
مدیر آژانس اطالعات ملی آمریکا:

روسیه توان مقابله با اقدامات ایران
در سوریه را ندارد

دن کوت��ز ،مدی��ر آژان��س اطالعات ملی
آمریکا ،روز پنجش��نبه در نشس��ت امنیتی
«آسپن» با تکرار ادعاهای ضدایرانی مقامات
آمریکای��ی گف��ت :روس��یه اراده و توان الزم
برای مقابله ب��ا اقدامات ایران در س��وریه را
ندارد .از سوی دیگر سفیر روسیه در تهران با
تأکید بر اینکه تحریمهای آمریکا علیه ایران
کام ً
ال غیرقانونی بوده و با زبان تهدید نباید با
جمهوری اس�لامی حرف زد ،گفت« :مسکو
به همکاریه��ای خود در تم��ام زمینهها با
تهران ادام��ه خواهد داد» .ل��وان جاگاریان،
سفیر روسیه در ایران در مصاحبه با روزنامه
«کامرس��انت» اع�لام ک��رد :م��ا معتقدیم
برای دس��تیابی به آرام��ش واقعی در منطقه
خاورمیانه تنها باید از در مذاکرات وارد ش��د.
همانطور که در گذش��ته ثابت ش��ده زبان
هشدار و تهدید در برخورد با ایران هرگز مؤثر
نبوده و تنها راه بررسی مسائل همانطور که
قب ً
ال گفتم گفتوگو اس��ت .وی همچنین با
اش��اره به وجود فشارها در این رابطه (حضور
نظامی ایران در س��وریه) ،تأکید کرد« :ایران
کشوری نیس��ت که بتوان بر آن اعمال فشار
کرد .ایران کش��وری بزرگ است که سیاست
خارجی مس��تقل خود را اج��را میکند .کار
با ایرانیه��ا تنها از روش مذاکره و بررس��ی
ممکن اس��ت .اعمال ه��ر گونه فش��اری بر
تهران ،اقدامی کام ً
ال غیرسازنده خواهد بود».
جاکاری��ان همچنین با تأکید بر اینکه حضور
نظام��ی ایران در خاک س��وریه کام ً
ال قانونی
اس��ت ،گفت :ایرانیها مانند نیروهای نظامی
روس��یه بهدعوت دولت قانونی سوریه در این
کشور حضور داشته و در عملیات نابودسازی
تروریستها در این کشور مشارکت داشتهاند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

فرشچی نفر بیستم لیست  100نفره
مدیران دوتابعیتی است

جــ��واد کریمیقدوس��ی،
رئی��س کمیت��ه تحقی��ق
و تفح��ص از مدیـ��ران
دوتابعیت��ی در گفتوگو با
باش��گاه خبرن��گاران جوان
در واکن��ش به تکذیبی��ه وزارت امور خارجه
درب��اره دوتابعیت��ی بودن پروین فرش��چی،
سفیر جدید ایران در فنالند گفت :نخستین
بار بن��ده این خانم را در کمیس��یون امنیت
ملی مجلس زمانی که بحث بررس��ی مسائل
حقوقی دریای خ��زر مطرح بود ،دیدم .عضو
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی
مجل��س ادام��ه داد :ای��ن خانم در جلس��ه
کمیس��یون امنیت مل��ی در صندل��ی کنار
بنده نشس��ته بود و من وی را نمیشناختم،
زمانی که سمتش را سوال کردم گفت پروین
فرشچی ،معاون محیطزیست دریایی سازمان
محیطزیست هستم که  14سال است در این
س��مت فعالیت میکنم .بعد از اتمام جلسه،
دبیر کمیس��یون امنیت ملی به من در جمع
نمایندگان اعالم کرد این خانم کس��ی است
که ش��ما نامش را در لیست افراد دوتابعیتی
ق��رار دادهای��د و حتی نامش در جلس��ه این
کمیسیون قرائت شده است .وی تأکید کرد:
بر اساس همین لیس��ت ،نام پروین فرشچی
در شماره بیستم از این لیست  100نفره قرار
گرفته است که تابعیت و اقامت و گرین کارت
آمریکا دارد .بعد از اظهارات دبیر کمیس��یون
به لیست مراجعه کرده و دیدم همین خانمی
که  14سال است با وجود بحثهای امنیتی
بس��یار مه��م کش��ورمان در همی��ن حوزه،
معاونت امور دریایی محیطزیست را بر عهده
دارد نامش در آن لیس��ت قرار دارد .نماینده
مردم مشهد و کالت تصریح کرد :بعد از ارائه
لیست  100نفره مدیران و رؤسای دوتابعیتی
به کمیس��یون امنیت ملی ،همه اس��امی در
جلس��ه برای اعض��ا قرائت ش��د و بعد برای
پیگیریها این لیست را طی نامهای به وزارت
امور خارجه ارس��ال کردیم .کریمیقدوس��ی
بیان کرد :اکن��ون وزارت امور خارجه و خود
آقای قاسمی میتوانند به این لیست مراجعه
کرده و در ردیف بیستم این لیست نام پروین
فرشچی را مشاهده کنند.

مراسم ختم سیدحسن حقانیان
یکشنبه برگزار میشود

مراسم ختم پدر سیدوحید حقانیان ،معاون
امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری ،روز یکشنبه
در مسجد نور برگزار میشود .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،مراسم بزرگداشت سیدحسن
حقانیان ،پدر سیدوحید حقانیان ،معاون امور
ویژه دفتر مقام معظم رهبری روز یکشنبه 31
تیر از ساعت  18تا  19:30در مسجد نور برگزار
میشود .سیدحسن حقانیان روز پنجشنبه 28
تیرماه بع��د از یک دوره بیماری ،دعوت حق را
لبیک گفت.

شنبه  30تیر 1397

گزارش «وطنامروز» از سفر علی اکبر والیتی به مسکو و ترمیم فاصلهای که بیژن زنگنهها در مناسبات  2دولت ایجاد کردند

اصالح گافهای گروهبانها

گروه سیاس�ی :توافق هس��تهای ای��ران با گروه
 5+1ی��ا به بیان بهتر ،آمری��کا (به عنوان کدخدا
و مذاکرهکنن��ده اصل��ی) ،در بس��یاری از ابعاد،
سیاس��تهای داخل��ی و خارجی دولت حس��ن
روحانی را تغییر داد .از یک سو در عرصه داخلی
دولت یازدهم به این نتیجه رسید که با استفاده
از کارت برجام میتواند بس��یاری از مش��کالت
داخل��ی را نادی��ده بگی��رد و از س��وی دیگر در
عرصه سیاس��ت خارجی نیز گمان کرد میتواند
جغرافیای متحدان ایران را تغییر داده و به سمت
اتحادهای جدید با اروپا و بویژه آمریکا پیش برود.
سیاس��ت نگاه به غرب و فراموش کردن یکشبه
دوران تحریمها ،بعد از خروج ترامپ از برجام ،در
نهایت گریبان دولت دوازدهم را گرفت.
این روزها ایران به دنبال بازسازی ائتالفهایی
اس��ت که تا پی��ش از گفتوگوهای هس��تهای
توانس��ته بودند ب��ه اقتصاد و ص��ادرات ایران در
دوران تحریمهای س��نگین قبل از برجام کمک
کنند اما آیا میتوان انتظار داشت کشورهایی که
در دوران کوتاه اجرایی ش��دن برجام ،به یکباره
در تصمیمسازیهای دولت از مدار دوستان ایران
خارج ش��ده بودند ،دوباره به این مدار بازگشته و
به ایران در دور زدن تحریمها یا معامله اقتصادی
با کشورمان یاری رسانند؟
از زمانی که آمریکا از برجام خارج شده است،
صحبتهای زیادی درباره همکاری استراتژیک و
اقتصادی با کش��ورهایی نظیر روسیه و چین2 ،
کشور حاضر در توافق هستهای مطرح شده است.
س��فرهای مقامات ارشد دولت روحانی به روسیه
و چین بالفاصله پس از خ��روج ترامپ از برجام
نش��ان داد دولت غربگرا در ایران حاال به ش��رق
متمایل شده اس��ت .این چرخش البته در حالی
بود که این بار کسی در روسیه و چین با اشتیاق
منتظر مقامات دولتی ایران نبود .عدهای معتقدند
دلی��ل اینک��ه برخ��ی مقام��ات و دیپلماتهای
غیردولتی اکنون در حوزه دیپلماسی کشور فعال
شدهاند ،تالشی برای جبران کاهش اعتبار دولت
در حوزه سیاس��ت خارجی است .شاید ماجرای
س��فر علیاکبر والیتی ،مشاور ارشد رهبر انقالب
در امور بینالملل به روسیه مثال خوبی باشد تا با
تمرکز بر آن ،این عدم اشتیاق در شرق نسبت به
دولت غربگرا در تهران تبیین شود.
همزمان با س��فر علیاکبر والیتی به روسیه
که با درخواست حس��ن روحانی از رهبر انقالب
صورت گرفت ،برخی رسانههای حامی دولت که
باید اقدام به پوش��ش اخبار این سفر میکردند،
به طرز عجیبی اقدام به تخریب این سفر کردند.
حامیان دولت با استناد به موافقت روسیه با طرح
آمریکا برای افزایش تولید نفت ،روسیه را شریک
غیرقابل اعتمادی معرفی کردند.
آنه��ا در ای��ن راه در ط��ول تاری��خ چنان به
عقب بازگش��تند که باز هم در رسانههای خود از
توافقهایی مانند ترکمانچای یاد کردند تا نشان
دهند از منظر تاریخ��ی نیز روسها قابل اعتماد
نیستند .این رویه البته از سوی طرفداران مذاکره
با اوباما و ترامپ مطرح شد!
اینک��ه چ��را برخ��ی غربگرای��ان بش��دت از
دستاوردهای سفر والیتی به روسیه دلخور شده
بودن��د ،قابل فهم اس��ت و قاعدت��ا نگرانی امثال
غالمحسین کرباسچی که خواهان مذاکره ایران
با ترامپ اس��ت ،از تقویت روابط تهران و مسکو
ش��فاف و روشن است اما در این میان یک سوال
اساس��ی مطرح اس��ت و آن اینکه آی��ا در روابط
بینالملل و سیاس��ت خارجی ،اعتماد به عنوان
مح��ور و مح��رک اصلی تنظیم روابط ش��ناخته
میش��ود ی��ا اینکه منافع ملی به عن��وان اهرم و
مح��رک کلیدی ،مناس��بات کش��ورها را تنظیم
میکند؟
بهتر اس��ت از منظر دیپلماس��ی و سیاس��ت
خارحی به تاریخچه رفتار ایران با همکارانش در
زمان تحریمهای دوران قبل از برجام اش��ارهای
ش��ود .در آن دوران که اتحادی��ه اروپایی با یک
اش��اره کنگره آمریکا ،میزان واردات نفت خود از
ایران را به صفر رساند ،این نگاه به شرق و حفظ
ارتباطات با کشورهای این حوزه بود که توانست
دوران تحریمها را ت��ا حدی قابل تحمل کند .با
ای��ن حال برجام با وجود اینکه توافقی بین ایران
و کشورهای عضو گروه  5+1یعنی روسیه ،چین،
آمریکا ،فرانسه ،انگلیس و آلمان بود ،در نهایت از
نظر اقتصادی تنها به نفع تعدادی از کش��ورهای
اروپای��ی عمل ک��رد و عم ً
ال اتحاده��ای قبلی با
ش��رق تا حدود زی��ادی در تصمیمس��ازیهای
دولتی در ایران به دس��ت فراموشی سپرده شد.
در دورانی که روس��یه به دلیل مس��اله اوکراین
بش��دت به ف��از رویارویی با غرب رس��یده بود و
مانند ایران با تحریمهای غربی ها رو به رو ش��ده
ب��ود ،دولت یازده��م که به برج��ام و وعدههای
اروپای��ی و آمریکای��ی بش��دت امیدوار ش��ده و
اعتقاد داش��ت «حرفهای اوباما و امضای کری
برای ما س��ند اس��ت» ،بدون لحظهای درنگ ،به
اروپا اعالم کرد که در صورت تحریم گاز روسیه،

نما
واعظی :سفر والیتی به مسکو تصمیم دولت بود
رئی�س دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه آقایان والیت�ی و خرازی به انتخاب دولت ،پیام رئیسجمهور را به
روس�ای کشورهای جهان منتقل کردند ،گفت :الزم دیدیم سیاستهای خود را به کشورهای جهان اعالم
کنیم .محمود واعظی در گفتوگو با مهر ،درباره مسائل مطرحشده پیرامون انتخاب علیاکبر والیتی به عنوان
فرس�تاده ویژه رئیسجمهور به روسیه ،اظهار داشت :فرس�تاده ویژه رئیسجمهور برای سفر به  ۲۷یا ۲۸
کشور را وزارت امور خارجه به ما معرفی کرد و این موضوعی کامال عادی است و کسانی به نادرستی دنبال
پیچیده کردن این مساله هستند .وی افزود :همه این کسانی که رفتند پیام آقای رئیسجمهور را بردند .ما
درباره مساله برجام الزم دیدیم سیاستهای خود را به کشورهای جهان اعالم کنیم که در این راستا وزارت
امور خارجه تعدادی از کش�ورها و تعدادی از مسؤوالن را برای ارسال این پیامها انتخاب کرد .رئیس دفتر
رئیسجمهور ادامه داد :برخی از این مسؤوالن که توسط وزارت امور خارجه و دولت انتخاب شدند مانند خانم
ابتکار ،خانم جنیدی و آقای اردکانیان از داخل دولت بودند و برخی دیگر هم مانند آقایان خرازی و والیتی
خارج از دولت بودند .برخی نیز مانند شخص آقای ظریف یا آقایان سرمدی و انصاری از مجموعه وزارت امور
خارجه انتخاب شدند و تاکید میکنم این موضوعی عادی و مبتنی بر روال است .واعظی با بیان اینکه هیچ
اتفاق یا موضوع خاصی در این زمینه وجود نداشته است ،اظهار داشت :آقای خرازی که وزیر امور خارجه
قبلی بودند ،پیام رئیسجمهور را برای اطالع رؤسای کشورها از تصمیم ما درباره برجام به ایتالیا ،اسپانیا،
آلمان ،فرانسه ،پرتغال و واتیکان بردند و سفر آقای والیتی به روسیه نیز در همین راستا بوده است.
ابوالفضل حسنبیگی ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی هفته
گذش�ته در گفتوگویی با اعالم این خبر که «مذاکره والیتی با پوتین بنا بر درخواس�ت روحانی از رهبر
انقالب انجام شده است» ،اظهار داشت :رئیسجمهور با توجه به شرایط فعلی از مقام معظم رهبری کمک
خواستند که با توجه به مذاکرات پیچیده و شرایطی که وجود دارد ،از شخصیتهایی که تجربیات خوبی
دارند برای کمک به دولت اس�تفاده شود .بنا به درخواست آقای روحانی ،رهبر انقالب اجازه دادند آقای
والیتی به کمک دولت بیاید .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه آقای
والیتی در سفر به روسیه ماموریتی از جانب رئیسجمهور را اجرا کرد ،گفت :آقای والیتی پیام رسمی و
کتبی رئیسجمهور را به آقای پوتین تسلیم کرد .از سوی دیگر چون رئیسجمهور روسیه عالقهمند به
مقام معظم رهبری اس�ت ،بنابراین آقای والیتی پیام ش�فاهی مقام معظم رهبری را نیز به رئیسجمهور
روسیه رساند.

ای��ران میتواند گاز مورد نیاز اروپا را تأمین کند! نمیش��د و محمدرض��ا نعم��تزاده ،وزیر وقت
ن شخصی که در س��ال  93و در دوران صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت نی��ز در گفتوگو با
نخس��تی 
اوج گفتوگوهای هستهای و تحریمهای روسیه روزنامه آلمانی هاندلزب�لات صراحتاً اعالم کرد:
به دلیل مس��اله اوکراین یکباره پای این ماجرا را «ایران بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار
به رس��انهها باز کرد ،علی ماج��دی ،معاون امور دارد و م��ا هماکن��ون روی پروژههای بزرگتری
بینالمل��ل زنگنه بود که از اع�لام آمادگی ایران کار میکنیم تا بتوانیم خط لولهای بس��ازیم که
برای صادرات گاز به اروپا خبر داد و گفت :تمایل به وس��یله آن بتوان به ترکیه سوخت صادر کرد.
داری��م صادرات گاز به اروپا را از مس��یر ترکیه یا به این ترتیب ما میتوانیم به کش��ورهای غربی
گاز صادر کنیم ».نعمتزاده همچنین گفت ایران
مسیرهای دیگر در دستور کار قرار دهیم.
علی ماج��دی ،معاون زنگنه ک��ه در دیدار با میتواند ش��ریکی قابل اعتماد برای مدت زمانی
یک هیات فرانسوی این صحبت را به میان آورده طوالنی باش��د و افزود« :ما ذخای��ر گاز داریم و
میخواهیم همکاری کنیم».
بود میدانس��ت این حرف به
این خبره��ا در آن مقطع
منزله پشت کردن به روسیه
همزمان با س�فر علیاکب�ر والیتی
و روی آوردن ب��ه غ��رب در به روس�یه که با درخواس�ت حس�ن ب��ه س��رعت در رس��انههای
زمانی اس��ت که روسها نیز روحانی از رهبر انقالب صورت گرفت ،داخل��ی و خارج��ی بازت��اب
طعم تحریمها را مانند ایران برخی رس�انههای حام�ی دولت که گس��تردهای در پی داشت و
میچشند .وی با بیان اینکه باید اقدام به پوش�ش اخبار این سفر برخی از تحلیلگ��ران غربی،
ایران ،منابع گازی فراوانی در میکردند ،به طرز عجیب�ی اقدام به در تش��ریح ای��ن موض��ع
اختیار دارد ،گفت :همانطور تخری�ب این س�فر کردن�د .حامیان نوش��تند« :در تحری��م غرب
که متنوعس��ازی مقصدهای دولت با اس�تناد به موافقت روسیه با علیه روسیه ،ایران میخواهد
صادرات��ی برای م��ا اهمیت طرح آمریکا برای افزایش تولید نفت ،همان نقشی را بازی کند که
دارد ،قطعاً اروپ��ا نیز متنوع روس�یه را شریک غیرقابل اعتمادی عربس��تان در تحری��م نفتی
ایران توس��ط غرب ایفا کرد.
ک��ردن مناب��ع گازی خود را معرفیکردند
بدی��ن صورت ک��ه با کاهش
دنبال میکند.
چند روز پس از اظهارات ماجدی ،بیژن زنگنه س��هم ایران در ب��ازار فروش نفت جه��ان ،تنها
نیز ب��ه میدان آمد و برای ص��ادرات گاز به اروپا کشوری که بخوبی این خأل را پر کرد ،عربستان
چراغ س��بز نش��ان داد .زنگنه در این باره اظهار بود و حال نیز در صورت تحریم گازی غرب علیه
داش��ت :جدا از مس��أله اوکراین ،اروپاییها مایل روس��یه (بخش اعظمی از درآمد روسیه از محل
هس��تند منابع تامین گاز و انرژی خود را متنوع فروش گاز است) ،ایران نیز میخواهد این خأل را
کنند .زنگنه افزود :ایران همیش��ه مایل است به پر کند».
خبرگ��زاری رویت��رز در هم��ان زم��ان
عنوان کش��وری که قابلیت تامین گاز در احجام
بس��یار بزرگ را دارد ،در بازار اروپا چه به ش��کل ک��ه مس��ؤوالن ایران��ی مش��تاقانه در ح��ال
خط لوله و چه به ش��کل  LNGحضور داش��ته س��خنرانی درب��اره جایگزی��ن ک��ردن گاز ایران
ب��ا روس��یه در ب��ازار اروپ��ا بودند ،گ��زارش داد
باشد.
دیپلماس��ی ان��رژی البته در ای��ن میان تنها اتحادیه اروپای��ی به صورت آرام و چراغ خاموش
توس��ط مس��ؤوالن بخش ان��رژی ای��ران دنبال به دنبال طرحی است که بتواند گاز طبیعی ایران

را جایگزین روسیه تحت تحریم کند.
ی��ک منب��ع مطل��ع در ش��ورای اروپایی به
رویترز گفته بود هماکن��ون با وجود بحرانهای
صورت گرفته و روابط بین غرب و روس��یه ،ایران
براحت��ی میتواند ب��ا غرب درباره ص��ادرات گاز
خود صحبت کن��د .در این باره پارلمان اروپا نیز
جلس��ات غیرعلنیای را برگزار کرده و به صورت
مخفیانه در حال تهیه طرحی برای امکانسنجی
واردات گاز از ایران بود .در یکی از اسنادی که در
پارلمان اروپا منتشر شده و در اختیار نمایندگان
ق��رار گرفته بود ،موضوع جایگزین کردن ایران با
روسیه برای تامین گاز اروپا مطرح شده بود.
این س��ند به همین آس��انی ک��ه در اختیار
رویترز ق��رار گرفته ب��ود ،در اختی��ار روسها و
سایر رس��انههای جهان نیز قرار گرفت .از سوی
دیگر ،سیاست اعالم حمایت از تحریمهای گازی
روس��یه در حالی به ایران منتقل و دیکته ش��د
که در همان زمان کارشناس��ان مس��ائل نفت و
گاز عن��وان میکردند اصوالً ای��ران توان تولید و
صادرات گاز به اروپا را نداشته و این کار در حالی
که ایرانی��ان خود به اندازه مصرف داخلیش��ان
گاز تولید میکنند ،ریس��کی بزرگ برای امنیت
انرژی در داخل کش��ور اس��ت .پای��گاه تحلیلی
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برای تأمی��ن گاز م��ورد نیاز اروپا نوش��ت« :در
فاصله بین س��الهای  ۱۹۹۰ت��ا  ،۲۰۱۲همواره
می��زان «تولید گاز طبیع��ی» در ایران برابر بوده
اس��ت با میزان «مصرف گاز طبیعی» و این نکته
گویای آن اس��ت که بهرغم وجود پتانس��یل باال
ب��رای تولید و صادرات گاز ام��ا میزان تولید گاز
ایران هنوز نتوانسته اس��ت از میزان مصرف گاز
این کش��ور فاصله بگیرد و ل��ذا برای اینکه ایران
بتوان��د در بازارهای جهانی ص��ادرات گاز ،نقش
جدی ایفا کند باید از یک سو سعی کند مصرف
داخل��ی خود را «کنترل و مدیریت» و از س��وی
دیگر تالش کند با س��رمایهگذاریهای گسترده،
ظرفیتهای بالقوه صادراتی را بالفعل کند».
در نهایت در نتیجهگیریای که کارشناس��ان
داخلی از این گزارش کردند ،مشخص شد اعالم
خبر «آمادگ��ی ایران برای صادرات گاز به اروپا»
توسط معاون وزیر نفت در حالی صورت پذیرفت
که ایران اگر چه ظرفیت بالقوه آن را داراست اما
توان صادرات گاز به اروپا را ندارد!
به هر حال دولت ایران در بحبوحه مذاکرات با
 5+1و در اوج بحران میان روس��یه و غرب بر سر
اوکراین و کریمه ،به دوس��ت شمالی خود پشت
ک��رد؛ جانب اروپا و آمریکا را گرفت و برای انجام
کاری اب��راز تمایل کرد که حاال عربس��تان برای
اعمال تحریمهای ایران در حال انجام است!
به مرور اما باز هم مشخص شد اروپا و آمریکا
نهتنها فرصتهای س��رمایهگذاری برای ایران به
حساب نمیآیند ،بلکه اساسا برای هر نوع تعامل
اقتصادی و سیاس��ی نیز غیرقابل اعتماد هستند.
توافق هستهای شکل گرفت ولی به اذعان مقامات
ارشد دولت روحانی دستاورد آن برای ایران تقریبا
هیچ بود .حاال آمریکا از برجام خارچ ش��ده است.
مذاکرات با اروپا بیرمق دنبال میش��ود ولی در
این میان رواب��ط دولت ایران با دوس��تان دیروز
یعنی روسیه و چین آیا بر مدار سابق است؟
■■دست به دامان نظام!

س��فر علیاکبر والیتی به روس��یه اقدام نظام
برای ترمیم روابط با کشورهای شرقی باقیمانده
در برج��ام بود .با خروج آمری��کا از برجام ،دولت
روحان��ی به این نتیجه رس��ید ک��ه در روزهای
جیکجی��ک ظریف و کری باید برای زمس��تان
برجام نیز تدبیری میاندیش��ید .ای��ن بار دولت
حس��ن روحانی دس��ت ب��ه دامان نظام ش��د تا
علیاکبر والیتی به روس��یه فرستاده شود و وی
نقط��ه اعتمادی ب��رای روسها باش��د تا ائتالف
اس��تراتژیک خود ب��ا ایران در جبهه س��وریه را
به دیگ��ر حوزهها گس��ترش دهن��د .این بلیتی
بود ک��ه نظام ب��رای دولت روحانی خ��رج کرد.
بر اس��اس اظهارات علیاکبر والیت��ی ،والدیمیر
پوتین خواس��تار تقویت تجارت ب��ا ایران تا 50
میلیارد دالر شده است .تجارتی که بخش عمده
آن مربوط به خرید نفت از ایران است .بر اساس
برخی ش��نیدهها خرید نفت روسیه از ایران نیز
قطعهای از بسته اروپا به ایران است.
به ه��ر حال این ماج��را ،تنها ی��ک نمونه از
تصمیمگیریه��ای احساس��ی و تبلیغات��ی در
زم��ان گفتوگوهای هس��تهای اس��ت که منجر
به بیاعتبار ش��دن یک دولت میشود .اینکه در
روزهای اخیر رهبر انقالب بیان کردهاند باید هم
نگاه به ش��رق داشت و هم به غرب ،مؤید همین
موضوع اس��ت ک��ه با توجه به ماهی��ت غیرقابل
اعتماد قدرته��ای خارجی ،دولته��ا در ایران
نباید نس��بت به هر ک��دام از قدرتهای خارجی
دچار شیفتگی و سادهلوحی شوند ،بلکه باید در
مناس��بات خارجی نوعی توازن منطقی و مبتنی
بر منافع ملی ایجاد شود.

اخبار
فرستاده ویژه رئیسجمهور روسیه به ایران آمد

روایت شاهد عینی از مذاکرات
پوتین و ترامپ

الکساندر الورنتیف ،نماینده ویژه رئیسجمهور
روس��یه که به تهران س��فر کرده است ،پیش از
ظهر پنجشنبه با سعید ایروانی ،معاون سیاست
خارج��ی و امنیت بینالملل دبیرخانه ش��ورای
عال��ی امنی��ت ملی دی��دار و گ��زارش جامعی
از گفتوگوه��ای انجامش��ده در اجالس اخیر
رؤسایجمهور فدراسیون روسیه و ایاالت متحده
آمری��کا ارائه کرد .به گزارش دبيرخانه ش��وراي
عالي امنيت ملي ،ایروانی در این دیدار که بیش
از  2س��اعت به طول انجامید با تشکر از سرعت
عمل رئیسجمهور روسیه در اعزام نماینده ویژه
ب��ه تهران ،این اقدام را نماد روش��نی از التزام 2
کش��ور به قواعد همکاری و مشارکت راهبردی
عنوان کرد .معاون سیاس��ت خارجی دبیرخانه
شورای عالی امنیت ملی در ادامه گفت :مواضع
اصول��ی و قاطع رئیسجمهور روس��یه در قبال
یکجانبهگرایی و بدعهدی آمریکا نش��اندهنده
تعهد روس��یه به موازین بینالملل��ی و پیروی
از منطق گفتوگو و مفاهم��ه برای حل و رفع
چالشهای سیاسی و امنیتی است.
فرس��تاده ویژه رئیسجمهور روسیه نیز در
این دیدار با ارائه گزارشی جامع از گفتوگوهای
انجام شده در اجالس اخیر رؤسایجمهور روسیه
و آمریکا اظهار داشت :روسیه خود را متعهد به
پش��تیبانی از توافقات بینالملل��ی میداند و بر
اجتناب کشورها از یکجانبهگرایی و بهرهگیری
از ابزارهای اقتصادی و تجاری برای تحمیل اراده
سیاسی به کشورهای دیگر تاکید دارد .الورنتیف
با اشاره به مواضع روشن و قاطع روسیه در قبال
برج��ام ،بر ضرورت پایبن��دی و اجرای تعهدات
پذیرفتهشده از جانب همه کشورها تاکید کرد
و افزود :رئیسجمهور روسیه اعمال تحریمهای
یکجانبه علیه ایران را مغایر توافقنامه بینالمللی
برج��ام میدان��د و در گفتوگوه��ای اخی��ر با
رئیسجمهور آمریکا بر غیرسازنده و زیانبار بودن
این اقدام تاکید کرده است .وی اظهار امیدواری
ک��رد با ادام��ه گفتوگو میان چین ،روس��یه و
کش��ورهای اروپایی با آمریکا رویکرد این کشور
در قبال پیگیری سیاس��تهای یکجانبه تغییر
کند و توافقات پذیرفتهشده در چارچوب برجام
مبنای عمل متقابل قرار گیرد .الورنتیف در پایان
این دیدار با تاکید بر تقویت و استمرار همکاری
سیاس��ی و امنیتی  2کشور در سوریه گفت :در
ع��زم و اراده دولت روس��یه برای ادامه همکاری
مشترک در مبارزه با تروریسم هیچگونه خللی
وارد نش��ده اس��ت و این مسیر تا استقرار کامل
ثبات و امنیت در سوریه ادامه خواهد یافت.

وزیر علوم درباره بازرسیهای
آژانس از دانشگاهها توضیح دهد

عض��و کمیس��یون آموزش
مجلس از حض��ور وزیر علوم
در کمیسیون متبوعش برای
ارائه توضیحات درباره حضور
بازرس��ان آژانس بینالمللی
انرژی اتمی در برخی دانشگاههای کشور خبر
داد .حجتاالس�لام س��لیمی در گفتوگ��و با
تسنیم ،اظهار داشت :بزودی از وزیر علوم برای
حضور در کمیسیون آموزش و ارائه توضیحات
درباره حضور بازرسان آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در برخی دانش��گاهها دع��وت میکنیم.
وی اف��زود :اینکه وزیر محترم علوم گفتند این
بازرسیها اخیرا ً انجام نشده بدان معنا است که
قب ً
ال این کار انجام ش��ده است و ایشان باید در
این باره ش��فاف توضیح دهند که این بازدیدها
با چه مجوزی انجام ش��ده است .سلیمی ادامه
داد :اینگونه اقدامات امنیت ملی ما را مخدوش
میکند و اگر ادامه داشته باشد دیگر هیچ جای
امنی در کش��ور باقی نمیماند .باید بهسرعت
جلوی این روند گرفته و پاس��خ قاطعی هم به
طرف مقابل داده شود.

باید با مفسدان اقتصادی
شدیدا برخورد کرد

ام��ام جمع��ه موق��ت تهران
گفت :مفس��د هرک��س که
هس��ت و در ه��ر جای��گاه
و نه��ادی ک��ه ق��رار دارد و
هر نس��بتی با ه��ر کس که
دارد ،بای��د قاطعانه مورد برخ��ورد قرار گیرد.
آیتاهلل س��ید احم��د خاتم��ی در خطبههای
نمازجمع��ه دیروز تهران با بی��ان اینکه باید با
هر نوع فس��ادی مخصوصاً دس��ت انداختن به
بیتالمال برخورد شود ،تاکید کرد :این بدترین
نوع فساد است و شدیدترین برخورد باید با آن
بشود .به گزارش فارس ،امامجمعه موقت تهران
با تاکید بر اینکه برای برخورد با مفسدان ،مالک
فقط قانون است ،تصریح کرد :مفسد هرکس که
هس��ت و در هر جایگاه و نهادی که قرار دارد و
هر نسبتی با هر کس که دارد ،باید قاطعانه مورد
برخورد قرار گیرد .آیت اهلل خاتمی افزود :خط
ی درباره فساد مورد قبول نیست؛
قرمزهای جعل 
فقط قانون محور است.

