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تازههای مطبوعات

...

انعکاس

ائتالف امنیتیجدید درشرق

وابستگی مطبوعات رژیم پهلوی
به سفارتخانه های خارجی

ادیب -روسیه از نشست اطالعاتی چهارجانبه با حضور
ســران سرویسهای اطالعاتی ایــران ،روسیه ،چین و
پاکستان خبر داد ،اما هنوز مقامات ایران ،پاکستان و
چین درباره این موضوع اظهارنظری نکرده اند؛ اگر این
خبر صحت داشته باشد ،باید تصریح کرد که ائتالف
سیاسی کشورهای موسوم به محور شرق ،اکنون پس
از تجربه مشارکت ایــران و روسیه در بحران سوریه ،به
سطح یک ائتالف امنیتی فراگیرتر رسیده اســت .به
نوشته خبرگزاری روسی «تــاس» ،نشست مورد اشاره
این مقام روس ،روز سهشنبه در شهر اسالمآباد پاکستان
برگزار شده است .ناریشکین رئیس سرویس اطالعات
خارجی روسیه نماینده مسکو در این دیدار بوده است.
به گزارش فارس ایوانف مسئول رسانهای رئیس سرویس
اطالعاتی روسیه درباره این جلسه گفت« :در این نشست
مباحث بر خطرات ناشی از پا گرفتن داعش در اراضی
افغانستان ،متمرکز بود ».به گفته او در این نشست تفاهم
شد تا کشورهای عضو ائتالف گام هایی برای جلوگیری
از سرایت داعش به افغانستان بردارند.
▪افزایش نگرانی های  4کشور همزمان با انتقال داعش
به افغانستان

این نشست چند روز پس از آن برگزار شد که «مایک
پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعالمنشده
وارد کابل ،پایتخت افغانستان شد .ایران و روسیه بارها
هشدار داده اند که آمریکا در تالش برای پیاده کردن
نیروهای داعش در افغانستان است .در هفته ها و ماه های
اخیر دیدارهای دوجانبه مکرری بین مقامات امنیتی
و نظامی  4کشور ایران ،پاکستان ،روسیه و چین انجام

▪اشاره ای که به تازگی شمخانی به هدف مشترک تهران
و کابل کرده بود

شده و مقامات این کشورها به ویژه ایران و روسیه از انتقال
داعش به خاک افغانستان و نقش آمریکا در این موضوع
سخن گفته بودند.
اردیبهشت امسال شنیده هایی مبنی بر انتقال ابوبکر
بغدادی به خــاک افغانستان مطرح شــد .در ایــن بین
موضوع تشکیل یک ائتالف برای مبارزه با تروریسم از
سال  95در رسانه های افغانستانی و پاکستانی مطرح
شد .در آن زمان سخن از حضور چین ،پاکستان و روسیه
در این ائتالف بود ،اما نام ایران در بین این کشورها دیده

نمی شد .رونمایی از نام  4کشور حاضر در این ائتالف
فروردین امسال رخ داد؛ جایی که کمال خرازی رئیس
شورای راهبردی سیاست خارجی کشورمان در خالل
سفر به پاکستان ،بــدون توضیح بیشتری گفته بود:
«پیشنهاد همکاری بین چهار کشور ایــران ،پاکستان،
چین و روسیه در زمینه های امنیتی و اقتصادی که از
سوی پاکستان مطرح شده قابل بررسی است و می تواند
تاثیر راهبردی چشمگیری را بر امنیت و توسعه اقتصادی
منطقه داشته باشد».

فرا خبر

در این ماه ها مراودات و رفت و آمدهای عالی ترین مقامات
امنیتی ایران ،پاکستان و افغانستان طی دو سال گذشته
شدت گرفته است .به شکلی شمخانی بارها مهمان یا
میزبان همتایان خود از این دو کشور بود .از جمله دبیر
شورای عالی امنیت ملی کشورمان در سفر دو ماه پیش
سپهبد طارق شاه بهرامی ،وزیر دفاع افغانستان به تهران،
انهدام کامل گروه های تروریستی حاضر در افغانستان را
هدف مشترک تهران و کابل اعالم کرد.
▪همه پیشنهادهای ائتالفی ایران به چین و روسیه

ایــران تجربه یک ائتالف مشترک را در منطقه داراســت؛
ائتالفی که با حضور ایران ،روسیه ،عراق و سوریه در 3سطح
سیاسی ،امنیتی و نظامی تشکیل شد و به از بین بردن
شجره خبیثه حاکمیت داعش در منطقه منجر شد .بعدها با
گسترده شدن مرحله سیاسی حل مسئله سوریه ،ترکیه هم
بهاینائتالفاضافهشد.شایدبانگاهبههمینتجربهمشترک
بود که سرلشکر صفوی سال گذشته پیشنهاد افزوده شدن
پاکستانرابهائتالفمنطقهایبامحوریتایرانمطرحکرد.
دی ماه سال گذشته نیز علی الریجانی در اجالس رؤسای
مجلس کشورهای ایران ،روسیه ،ترکیه ،چین ،پاکستان و
افغانستان پیشنهاد کرد برای مقابله با تهدیدهای منطقه
ای ،ائتالفی بین این کشورها ایجاد شود .اکنون با گذر از این
گمانهزنیهاوتحلیلبایدمنتظرماندودیدنتایجنشستیکه
خبرگزاری تاس از آن خبرداده به چه تصمیم های عملیاتی
منجر می شود و آیا می تواند ابعاد جدی تر از یک ائتالف یا
پیمان امنیتی در «شرق» را تقویت کند؟

خبر مرتبط

بهترین فرصت برای یارگیری از پاکستان و چین

االخبار :پاکستان با طرح ضدایرانی آمریکا مخالفت کرد

فاجعه ای که در  8سال اخیر در سوریه رخ داده ،به شکل گسترده ای منافع ایران و روسیه را در هم تنیده است .با این
حال موضوعاتی مانند تهدیدهای امنیتی مشترک و همچنین تحریم های آمریکا علیه هر دو کشور زمینه همکاری
های مشترک را ایجاد کرده است .با این حال همکاری دو کشور چین و پاکستان با ایران و ایجاد ائتالف امنیتی در
عالی ترین سطح کمی دور از انتظار بود .علت این امر را باید در اهمیت تهدیدی دانست که  4کشور ایران ،روسیه،
چین و پاکستان را دور هم جمع کرده است .به نظر می رسد شرایط فعلی به جز تهدید مشترک ،زمینه های دیگری
هم برای تقویت همگرایی دو کشور چین و پاکستان با ایران به وجود آورده است؛ شکست ائتالف سعودی از یک سو و
افراطی گری این کشور در رفتارهای منطقه ای موجب جدا شدن پاکستان از این ائتالف شده و از این لحاظ بهترین
فرصت برای کشاندن پاکستان در تیم ایران است ،همچنین زاویه سیاست های منطقه ای ترامپ با مبانی پاکستان
تندتر شده به شکلی که سال گذشته رئیس جمهور آمریکا تلویح ًا این کشور را به حمایت از تروریسم متهم کرده بود .از
سویی دیگر جنگ تجاری ترامپ علیه چین و متنشج شدن روابط اقتصادی و سیاسی این دو کشور فرصت مغتنمی
برای یارگیری از چین است.

پایگاه لبنانی االخبار فاش کرد که دولت پاکستان یک بار دیگر با طرح آمریکایی -سعودی -صهیونیستی برای
تشکیل اتاق عملیات فرماندهی فعالیتهای شورشی ضد ایران در مرزهای بلوچستان خود مخالفت کرد .به گزارش
فارس ،آمریکاییها و سعودیها تالش دارند اتاق عملیات توطئه و تحریکات مرزی نظیر اتاق الموک در اردن و ترکیه
را از مرزهای سوریه به ایران انتقال دهند تا شاید بتوانند از طریق ایجاد کانونهای فرسایش توسط تحریک بلوچهای
ایران ،جنگ جدیدی را از اقلیم بلوچستان پاکستان ضد ایران به راه بیندازند .به نوشته مشرق اتاق الموک ،اتاق
عملیات نظامی بود که جز در صورت موجودیت آن در امان پایتخت اردن و انطاکیه در اسکندرون ،امکان استمرار
جنگ سوریه وجود نداشت .از دو هفته پیش تالش میشود نسخه پاکستانی این اتاق عملیات نیز در مرزهای ایران
تشکیل شود .بنا بر این گزارش آمریکایی ها تالش دارند گروههای متمرکز در بخش پاکستانی اقلیم بلوچستان را به
افزایش سطح عملیات جنگی خود در خاک ایران ترغیب کنند .در عین حال به نوشته االخبار این نقشه با مخالفت
پاکستان روبه رو شده است .به گزارش تسنیم پاکستان طی  10سال گذشته بارها درخواستهای مشابهی را از
سوی عربستان و آمریکا درباره استفاده از اقلیم بلوچستان برای عملیات ضد ایران دریافت ولی آن ها را رد کرده است.
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...





ناجا

شهادت مرزبان ناجا طی درگیری با گروهک تروریستی
ایلنا  -طی درگیری مرزبانان غیور ناجا با افراد
گروهک تروریستی ،یکی از مرزبانان به درجه رفیع
شهادت نائل شد.براساس این گزارش  ،طی درگیری
روز سه شنبه گذشته مرزبانان غیور نیروی انتظامی با
گروهک تروریستی در بانه کردستان ،متأسفانه یکی

والیتی که حامل  2پیام مهم از رهبرانقالب و رئیس جمهور است وارد مسکو شد

ماموریت استراتژیک

طاهری -علیاکبر والیتی روز گذشته به منظور دیدار با
والدیمیرپوتینرئیسجمهورروسیهوتسلیمپیامهایرهبر
معظم انقالب و رئیس جمهور کشورمان ،وارد مسکو شد.
سفروالیتیهمزمانباسفرنخستوزیررژیمصهیونیستی
به موسکو و  5روز پیش از دیدار برنامه ریزی شده پوتین و
ترامپدرفنالندانجاممیشود؛دیدارهاییکهتحلیلهای
گوناگونیرادررسانههایمنطقهوجهانبههمراهداشتهو
به گفته منابع رسمی دو طرف ،موضوع سوریه محور اصلی
آن ها خواهد بود .این تحوالت درحالی رخ می دهد که
به تازگی گمانه زنی های رسانه ای درباره کاهش سطح
همکاری های تهران و مسکو در سوریه مطرح میشود
و برخی آن را ناظر به تالش های نتانیاهو می دانند اما
والیتی تاکید کرده حضور نتانیاهو در روسیه هیچ تأثیری
در«مأموریتاستراتژیک»اودراینکشورندارد واگرگفتو
گوهاطبقانتظارپیشبروداینسفرنقطهعطفیدرروابط
استراتژیک خواهد بود .به گزارش تسنیم ،والیتی با اشاره
به سفر بنیامین نتانیاهو و دیدار آینده وی با والدیمیر پوتین
رئیس جمهور روسیه گفت :ایشان آدم دورهگردی است که
هرروزبهیکنقطهازجهانسفرمیکند،اظهاراتبیمبناو

بیمنطقی مطرح میکند و کسی به حرفهای او اهمیتی
نمیدهد .وی افزود :بنابراین حضور یا حضور نداشتن وی
در روسیه هیچ تأثیری در مأموریت استراتژیک ما ندارد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز با اشاره به
اهمیت سفر دکتر والیتی اعالم کرده بود که موضوع برجام
و خروج آمریکا از این معاهده بین المللی عمدهترین محور
گفتوگوهایایشانوهیئتهمراهدرمسکوخواهدبود.به
گفتهقاسمیدرکنارایندیدارهاوالیتیدیدارهایدیگری
نیز در حوزه مسائل دوجانبه سیاسی و اقتصادی و دیگر
زمینهها با مقامات روسی خواهد داشت و همچنین آخرین
تحوالت و مسائل منطقه ای و جهانی نیز در این مذاکرات
مورد بحث و رایزنی قرار خواهد گرفت.
▪برجام و تحوالت منطقه ای از محورهای مذاکرات
نتانیاهو در مسکو

سفر دکتر والیتی به مسکو با سفر نخست وزیــر رژیم
صهیونیستی همزمان صــورت گرفته اســت .روزنــامــه
صهیونیستیجروزالمپستبااشارهبهاینسفرگزارشداد
نتانیاهو پیش از این سفر با «الکساندر الورنتیف» نماینده

قضایی

آوایی :سیستم قضایی به دنبال انتقام گرفتن از دانشجویان بازداشتی نیست

از مرزبانان به درجه رفیع شهادت نائل شد .دراین
گزارش آمده است  ،سرباز آرمین فخری مرزبان هنگ
مرزی بانه است که در این درگیری همراه با دیگر
همرزمان خود مانع نفوذ تروریستها از مرزهای
غربی به داخل کشور شد و به شهادت رسید.
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سرویس اطالعاتی روسیه از نشست ضد داعشی جدید میان ایران ،روسیه ،چین و پاکستان خبرداد

ایلنا  -وزیر دادگستری درباره وضعیت دانشجویان
دستگیرشده در ناآرامیهای دی ماه گفت :معموال
کسانی که این گونه محکوم میشوند ،بسته به نوع
رفتارشان در زندان ،کمتر پیش میآید که هشت سال
در زندان بمانند چون نظام و سیستم قضایی دنبال

عکس:آرشیو

••الف مدعی شد  :برخی از نمایندگان در تالش هستند
که الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی
تروریسمکهبهمدت 2ماهمعوقماند،دیگردرصحنمجلس
مطرحنشودوبرایهمیشهازدستورکارمجلسخارجشود.
این خبر را جواد کریمی قدوسی تأیید کرده است.
••مشرق نیوز خبرداد :مصباحیمقدم سخنگوی جامعه
روحانیت مبارز ،دربــاره تغییرات ساختاری جدید این
نهاد گفت :قرار است تهران را به چند منطقه تقسیم کنیم
و شــورای مناطق را به شکل انتخابی برگزار کنیم.وی
همچنین درباره لزوم بازسازی تشکلهای اصولگرا گفت:
این کار ،باید با گفتوگو و تفاهم انجام شود .تصور ما این
است که این تشکلها ،باید بتوانند جوانها را جذب کنند
و راه را باز کنند تا نسل جوان نخبه ،به این تشکلها افزوده
شود و از کمک آنها به صورت جدی بهره بگیرند.
••انتخاب نوشت :جبهه پایداری در بیانیه ای در تحلیل
شرایط کشور با اشاره به استفاده آمریکا از مدل شوروی علیه
ایران نوشت :آمریکاییها پس از گورباچف ،مردم را بر سر
انتخاب اصالحات تندتر یا بازگشت به عقب قرار دادند و در
نهایت با آوردن یلتسین به عنوان یک اصالحطلب تندرو،بر
شیب اصالحات آمریکایی افزودند و در نهایت با فروپاشی
شوروی  ،مردم این کشورها را به ورطه فقر و فساد کشاندند.
برخی مدعیان اصالحطلب نیز امروز دقیق ًا بر همان طبل
میکوبندومیخواهندمردمرابرسرهماندوراهیوادارند.
نامه نگاریهای این جماعت برای مذاکره مستقیم و بدون
قید و شرط با ترامپ و طرح استیضاح و بیکفایتی رئیس
جمهوروانتقاداتتنداینجماعتدرمطبوعاتورسانههای
خبری ،همه و همه از این راهبرد سیاسی خبر میدهد که
آنها خود را برای آلترناتیو حسن روحانی آماده کردهاند.
••تابناک نوشت :هرچند خبرهای رسیده ،حکایت از
البیهای گسترده برخی دولتیها با نمایندگان برای پس
گرفتن امضای استیضا حهای مطرح و همچنین ایجاد
تعلل در روند استیضاحها دارد تا موضوع را مشمول مرور
زمان کند ،برخی نمایندگان بر سر مواضع خود هستند و
همچنان اعتقاد دارند که راه برونرفت از مشکالت موجود،
تغییر و ترمیم کابینه دولت است.
••اعتمادآنالین خبر داد :محمدحسین کروبی گفت:
آقای منتجب نیا چندین بار استعفا دادند و پس از استعفای
ایشان ،آقای کروبی تصمیم گرفتند که شورای اجرایی به
ریاست آقای حضرتی تشکیل دهند .اولین کار جدی شورا
برگزاری کنگره بود که متاسفانه حاشیه هایی به وجود آورد.
از  ۵۵عضو شورای مرکزی در روز انتخابات بیش از  ۳۰نفر
یعنی نصف به عالوه یک حضور داشتند .پس از انتخاب،
همگی امضا کرده و در نهایت صورتجلسه برای آقای کروبی
ارسال شد تا احکام را صادر کنند.
••عصر ایران نوشت :عباس عبدی دربــاره ریشه بحران
های اخیر گفت :عوامل خارجی نمی توانند در خالء و انتزاع
اقدام کنند .اگر جامعهای در داخل ضعیف باشد می توانند
به راحتی از خارج در آن دخالت کنند ،در غیر این صورت
عامل خارجی کاری نمیکند و توانش را در امر بی فایده
تلف نمیکند و دستی را که نمی تواند گاز بگیرد میبوسد!
••خبرآنالین مدعی شد :امیرآبادی ،نماینده مردم قم در
مجلس با انتقاد شدید از برخی سوءاستفادههای مالی در
استان قم به دلیل موقعیت و جایگاه ویژه اجتماعی تأکید
کرد :فردی صاحب نفوذ در استان قم  11میلیارد تومان
برای معوقات دانشگاه خصوصی و  5میلیارد تومان برای
موسسه خیریه خصوصی خود تسهیالت دریافت کرده و هم
اکنون نیز متقاضی دریافت  15میلیارد تومان تسهیالت
برای گاوداری شخصی خود است.
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یکی از دیدارهای وزرای خارجه ایران،چین و روسیه-عکس:آرشیو

••ایران -وکیل خانواده کاووس سیدامامی از دیدار معاون
امنیتی وزارت کشور با خانواده فعاالن محیط زیستی
بازداشت شده خبر داد و گفت :معاون وزیر کشور از جانب
کمیته چهار نفره دولــت با ایــن خانوادهها دیــدار کرده
است .کیخسروی افزود :این جلسه هفته گذشته با حضور
خانوادهها و همسران فعاالن محیط زیستی بازداشت شده،
برگزار و هر یک از خانوادهها ،مطالب و مشکالتی را که برای
همسر یا فرزندان شان پیش آمده مطرح کردند .قرار است
معاون امنیتی وزیر کشور ،گزارش این جلسه را به کمیته
چهار نفره تعیین شده از سوی رئیس جمهوری ،ارائه دهد
زیرا وی از جانب کمیته مزبور با خانوادهها دیدار کرده است.
••کیهان -ایــن روزنــامــه در گــزارشــی بــا تیتر «جنجال
اینستاگرامیبهانهاستحمایتازتروریستهایاقتصادی
نشانه است» ،نوشت :دستگیری چند متهم که در بستر
فضای مجازی دست بهاشاعه منکرات زده بودند و پخش
سخنان آنان در صدا و سیما که میتوانست حساب شدهتر
باشد ،زمینهساز یک جنجال رسانهای از سوی کسانی شده
است که تا دیروز تروریستهای اقتصادی را برند اقتصاد
ایران میخواندند و برای آن هااشک میریختند!
••صبح نو -این روزنامه در گزارشی با اشاره به جزئیات
طرح مرکز پژوهشهای مجلس برای مقابله با تحریمهای
آمریکانوشت:برایتدویناینبستهازظرفیتبرخیفعاالن
کسبوکارنیزاستفادهشدهاست.بستهمذکورتاکنونهفت
بار ویرایش عمدهیا جزئی شده و برای برخی مراجع داخلی
و تحقیقاتی ارائه شده و بهطور مداوم درحال بهبود است.
••جوان -گنجی مدیر مسئول این روزنامه در سرمقاله این
روزنامهبااشارهبهفضاسازیهایاخیردربارهپخشاعتراف
تلویزیونینوشت:بایددستگاهقضامرحلهایپیشازمرحله
قضایی -امنیتی برای مسائل اجتماعی لحاظ کند و خط
حائلبینبرخوردقضاییتاتذکروتعهدوارشادراایجادکند
تا برای اجتماع برخوردهای قهری بعدی اقناعپذیر شود.
پخشاعترافدراوجواقعیتهمبرایطبقهمتوسطوجامعه
تحصیل کرده ما نتیجهای نخواهد داشت بلکه دشمنان که
تحقیر فرزندان ما را در آلوده شدن میپسندند ،همینجا
به میدان خواهند آمد و فریاد کرامت و حرمت انسان را سر
خواهند داد و اصل و فرع مسئله را جابهجا خواهند کرد.
••همشهری -بــازار کاغذ پس از افزایش 100درصــدی
قیمتها هنوز به تعادل نرسیده و خبری از کاغذهای وارداتی
با ارز دولتی نیست .باال رفتن قیمت ارز ،بازارها را آشفته کرده
وحتیحالوهوایبازارکاالییمانندکاغذکهازبختبلندش
در زمره کاالهای اساسی قرار دارد و برای وارداتش ارز دولتی
تخصیص داده میشود نیز خطخطی است.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
051 37009210-16
مرکز نظرسنجی:

نمابردبیرخانه021 88433270 :
نمابر تحریریه021 88437330 :
2000999
پیامك:
شهرچاپخراسان
چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
چاپتهران:
www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

انتقام گرفتن از این بچهها نیست.آوایی افزود :احکام
صادرشده ،احکام دادگاههای بدوی است .مشی بر
این است که در زمان تجدیدنظر ،تخفیف میدهند و
کمک میکنند .از سویی ،اگر فرد شرایطش را داشته
باشد ،به این افراد با عفو کمک میشود.

ویژه پوتین و «سرگئی ورشینین» معاون وزیر خارجه روسیه
دیدار کرده است .براساس گزارش دفتر نخست وزیر رژیم
صهیونیستی ،نتانیاهو در این دیدار با تکرار ادعاها درباره
ایران گفت :اسرائیل حضور نظامی ایران یا نیروهای مورد
حمایتش را در سوریه تحمل نمیکند و دمشق باید از توافق
جدایی نیروها که در سال  ۱۹۷۴به امضا رسیده است،
تبعیت کند« .هاآرتص»  دیگر روزنامه صهیونیستی هم در
تحلیلی با اشاره به سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به
روسیه نوشت :ممکن است که «بنیامین نتانیاهو» در دیدار
با «والدیمیر پوتین» پیشنهاد دهد که نیروهای ایرانی از
سوریهخارجشوندودرعوضتحریمهایآمریکاعلیهروسیه
لغو شوند .همچنین یک مقام ارشد رژیم صهیونیستی
به نیویورکر گفت« :اسرائیل معتقد است که میتوان به
توافقیمیانایاالتمتحدهوروسیهدرسوریهدستیافتکه
ایرانیها را مجبور به خروج کند ».هاآرتص درباره خواسته
تلآویو برای خروج ایران از سوریه نوشته است"« :سرگئی
الوروف" وزیر خارجه روسیه پیش از این ،این درخواست را
کامال غیرواقعبینانه توصیف کرده است».

در همین بــاره نعمتا ...ایــزدی سفیر اسبق ایــران در
مسکو در گفت و گو با ایلنا گفت :این که مشاور رهبری به
عالیترین مقام روسیه پیامی از جانب رهبر انقالب ببرد،
نشان میدهد که تهران عالقهمند به توسعه روابط بامسکو
است و این عزم ،در عالیترین سطوح نظام ایران وجود
دارد .وی دربــاره همزمانی این سفر با عزیمت بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم اشغالگر قدس به مسکو نیز
تأکید کرد :مسائل منطقه دارای پیچیدگیهایی است
که شتاب خاصی هم پیدا کرده است .این پیچیدگیها
و شتاب موجب میشود تا اگر قصدی هم برای همزمانی
این دو سفر وجود نداشته باشد ،به صورت غیرارادی شاهد
حضور همزمان هیئت های ایرانی و اسرائیلی باشیم.

▪االخبار :مسکو از تهران انتظار دارد که در مسائل مورد
مذاکره با آمریکا کمک کند

▪تحلیل تاجیک از محتوای پیامی که قرار است به پوتین
منتقل شود

پایگاه رسانه ای االخبار هم در تحلیلی با اشاره به این سفر
نوشت :مسئوالن ایران در این زمان نیازمند هماهنگی
بیشتر با روس ها به ویژه درخصوص پرونده های مقابله
با تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایــران و تالش برای
ممنوعیت نفت این کشور هستند .مسکو از تهران انتظار
دارد که به روسیه در مسائل مورد مذاکره – از جمله پرونده
سوریه -که در نشست پوتین و دونالد ترامپ همتای
آمریکایی اش مطرح خواهد شد ،کمک کند.
▪شویگو :ایران بازیگر مهم منطق ه است و نقش به سزایی
در ایجاد ثبات در سوریه دارد

در همین حــال سرگئی شویگو وزیــر دفــاع روسیه در
گفتوگو با روزنامه ایتالیایی «ایل جورناله» درباره حضور
ایران در سوریه گفت« :ایــران همانند ترکیه یک بازیگر
مهم در منطقه اســت و نقش مهمی در ایجاد ثبات در
سوریه ایفا میکند و همان طور که گفته شده است ایران
به همراه ترکیه و روسیه یکی از کشورهای تضمین کننده
آتشبس در سوریه در فرایند آستانه است که هدف اصلی
آن دستیابی به توافقی در خصوص راهحل برای بحران
سوریه است ».وی همچنین گفت« :درباره تنشها میان

ایران و اسرائیل ،موضع روسیه حل هرگونه مناقشه از
طریق گفتوگو و خودداری از استفاده از نیروی نظامی یا
نقض قوانین بینالمللی است».
▪روایت سفیر سابق ایران در مسکو از اهمیت نامه رهبر
انقالب به پوتین

نصرت ا ...تاجیک دیپلمات سابق کشورمان نیز در تحلیل
سفر والیتی به روسیه و پیام های احتمالی که رد و بدل
خواهد شد به انتخاب گفت :پیامی که قرار است به پوتین
تقدیم شود ،نمی تواند صرفا درباره سوریه یا برجام باشد
بلکه تهیه برنامه بلندمدت تر سیاسی و اقتصادی می تواند
مدنظر باشد .تاجیک با تاکید بر این که باید برنامه های
خود در زمینه سوریه را چارچوب دار کنیم ،اضافه کرد:
من این موضوع را که درباره روسیه معموال در افکار عمومی
وجود دارد ،نمی پسندم .نباید روسیه را روسیه تزاری
و جمهوری اسالمی را دوران فتحعلی شاه تصور کنیم.
مسئله را می توان از زاویه دیگری نگاه کرد .هم اکنون ،
روسیه ،چین و اروپا با آمریکا مشکل دارند؛ ما باید از این
ظرفیت استفاده کنیم اما متاسفانه در عرصه سیاست
خارجی کمتر موفق به گفتمان سازی شده ایم .سفیر
پیشین ایران در اردن درباره شایعاتی که راجع به احتمال
معامله پوتین و ترامپ و توافق آن ها بر سر خروج ایران
از سوریه وجود دارد اظهار کرد :روسیه تنها می تواند آن
چیزی را معامله کند که در اختیار خودش باشد .اصطالحا
ماهیدردریاوگنجشکدرهوا،قابلمعاملهنیست.پوتین
نمی تواند سرمایه گذاری ما در سوریه را به ترامپ بفروشد.

برگرفته از کتاب «من و فرح پهلوی»،نوشته اسکندر دلدم

اسکندر دلدم از افراد مورد وثوق دربار پهلوی و از نزدیکان
دولتمردان در این رژیم بوده است .وی به دلیل ماهیت
شغل خبرنگاری اش ،ارتباطات وسیعی با مقام های تراز
اول کشور داشته و در خاطراتش که در کتاب« من و فرح
پهلوی »درج شده ،آورده است:علی اصغر امیرانی که از
پیش کسوتان مطبوعات معاصر ایران بود و ریز ماجراهای
پشت پرده تاسیس روزنامه اطالعات و کیهان را به خوبی
می دانست ،برخی ماجراها را این طور برای من تعریف کرده
است:حوالی سال  ،1320روزنامه اطالعات تنها روزنامه
یومیه و فراگیر کشور بود و با پشتیبانی که از محافل آشکار
و پنهان می شد ،تاثیر زیادی در امور سیاسی ،اجتماعی و
جاری کشور داشت .مثال اگر کسی می خواست نماینده
مجلس شود ،عالوه بر این که مجبور بود سبیل فرمانده
ژاندارمری و مقامات دولتی را چرب کند ( یا حتی رضایت
سفارتخانه های خارجی را به دست بیاورد) مجبور بود
پشتیبانی روزنامه اطالعات را هم تحصیل کند .روزنامه
اطــاعــات وابستگی سیاسی خــارجــی داشــت و عباس
مسعودی که با کمک پول سفارت اتحاد شوروی این روزنامه
را راه انداخته بود ،چون فاقد عقیده راسخ سیاسی بود با
آمریکایی ها و انگلیسی ها هم رفاقت و صمیمیت زیادی
به هم رساند ،تا آن جا که «سرجان کدمن» رئیس شرکت
پترولیوم انگلستان او را دوست خوب انگلیس می نامید
و همزمان آمریکایی ها او را برای بازدید رسمی از ایاالت
متحده دعوت می کردند! اطالعات ،روزنامه ای در اختیار
«پــول» بود و هر کس پول بیشتری می داد ،می توانست
چند صفحه از این روزنامه را در دست بگیرد.به همین
خاطر ،گاهی اوقات ،در یک شماره اطالعات چند گزارش
از پیشرفت ها و موفقیت های اتحاد شوروی و نطق رفیق
استالینهمراهباچندصفحهمطالبتبلیغاتیدربارهجامعه
آمریکایی یا بریتانیای کبیر همزمان به چاپ می رسید!
سفارت اتحاد شــوروی مطالب و گــزارش های تبلیغاتی
خود را با پرداخت پول در روزنامه اطالعات چاپ می کرد.
سفارت انگلیس به خاطر مطالب و گزارش هایی که عباس
مسعودی در روزنامه اطالعات (پس از تمدید قرارداد نفت
ایران و انگلیس برای  30سال دیگر) نوشته بود ،از او تمجید
و قدردانی به عمل می آورد و ایضا سفارت آمریکا موجبات
بازدید رسمی او از ایاالت متحده و مالقات با سیاستمداران
برجسته ایاالت متحده را فراهم می کرد.چنین آدم متملق
و ملون و هرهری مذهبی ،نبض افکار عمومی را در دست
گرفته بود .در آن موقع ،تلویزیون وجود نداشت و اگرچه
فرستنده رادیویی در ایران مستقر بود  ،اما فقط اعیان و
خانواده های متمول ،گیرنده رادیو داشتند و بیشتر مردم
بــرای شنیدن رادیــو در قهوه خانه ها جمع می شدند.
مسعودی ،آدمی تیشه سر خود(!) و به اصطالح تک رو بود
که همه چیز را برای خود می خواست و به کسی راه نمی داد.

...
گزارش

پمپئو  :سرلشکر سلیمانی برای ما دردسر
درست می کند!
وزیر خارجه آمریکا که پیش تر در کسوت رئیس سازمان سیا
به ســردار سلیمانی نامه ای محرمانه ارســال کرده و البته
فرمانده نیروی قدس هم نامه را نخوانده پس فرستاده بود،
دیروز اذعان کرد که سرلشکر سلیمانی برای آمریکا در عراق
و سوریه دردسر درست کرده است .به گزارش ایسنا مایک
پمپئو ضمن بیان این مطلب ،به صراحت گفت« :ما باید برای
مقابله با آن ها هزینه را برای او و نیروهایش در منطقه باال
ببریم ».به نوشته نشریه نشنال ،وزیر خارجه آمریکا که در
روزهای اخیر به عنوان بخشی از تالشهایش برای تقویت
تحریمها و جلب حمایت برای یک اقدام مشترک علیه ایران
به منطقه سفر کرده بود در گفتوگو با روزنامه انگلیسی زبان
«نشنال» چاپ امارات در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه
راههایی برای مقابله با ایران وجود دارد گفت :راههای زیادی
است ،اول این که یک مخالفت (اپوزیسیون) متحد بسیار
اهمیت دارد .این یکی از دالیلی است که من این جا حضور
دارم .ما شرکای بزرگی در امارات داریم .ما شراکت بزرگی
با سعودیها و بحرینی ها داریم .بسیاری از کشورها در حال
نشان دادن آن چیزی هستند که ما خواهانش هستیم؛ این
کهایرانبهیککشورنرمالترتبدیلشود.وزیرخارجهآمریکا
در پاسخ به سوالی درباره ادعای حضور ایران در سوریه گفت:
ما در سوریه با طرفهای متعددی شامل روسها ،بحثو
رایزنی کرد ه و به طور کامال شفاف مشخص کرد هایم که
حضور ایران در سوریه مناسب و قابل تحمل نیست .پمپئو که
پیش تر سیاست صفر کردن صادرات نفت ایران را به عنوان
اولویت آمریکا مطرح کرده بود ،در این گفت و گو اضافه کرد:
کشورهایی برای درخواست معافیت و خرید نفت از ایران
به آمریکا مراجعه خواهند کرد و واشنگتن حاضر است این
درخواستها را بررسی کند .پمپئو که دربــاره یک توافق
خیالی با ایران در آینده سخن می گفت ادامه داد  :این توافق
همیشگی خواهد بود و برخالف برجام محدود به موضوع
هسته ای نیست .این اظهارنظر در حالی است که ایران
هرگونه مذاکره را رد کرده است .وزیر خارجه آمریکا پس از
حضور در امارات به اروپا رفت تا در حاشیه آتالنتیک شمالی
(ناتو) با همتایان خود درباره ایران گفت و گو کند.
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