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چهره ها و گفته ها

همانتیمبی
محمد جواد ظریف در توئیتی درباره حوادث 11
سپتامبر :همان تیم بی که او ًال بیشترین تعداد از
تروریستهای  11سپتامبر را تأمین کرد و ثانی ًا
ایاالت متحده را به باتالقهای افغانستان و عراق
ســوق داد ،اکنون از طریق تروریسم اقتصادی
برای جنگ با ایرانیانی نقشه میکشد که وقتی
ساختمانمرکزتجارتجهانیدرآتشمیسوخت،
بهاحترامآن،شمعروشن
کــردنــد .تعجبی نــدارد
که  ۱۱سپتامبر هنوز
برایپمپئوکابوس
است.

مرجعیتدرنیجریه
بدیعه زکزاکی دختر شیخ زکزاکی :رهبر شیعیان
نیجریه همیشه تاکید میکرد که ما هر چه داریم
از امــام(ره) و رهبری داریم و امروز مرجع تقلید
بیشتر شیعیان نیجریه امــام(ره) و مقام معظم
رهبری هستند و نقش رهبر ایــران در نیجریه
بسیار چشمگیر و تاثیرگذار است و آن ها رهبر
ایران را رهبر خود میدانند و
عکس امــام خمینی(ره)،
رهبری و شیخ زکزاکی را
در خانهها و گوشی یا در
جیب خود به همراه
دارند/.تسنیم

 FATFوخودتحریمی
علی ربیعی سخنگوی دولـــت FATF :اصال
ورای مسائل تحریم مدنظر دولــت قــرار دارد و
دولــت بر مواضع خود دربــاره  FATFپافشاری
میکند .اگر تحریم هم وجود نداشته باشد ،بدون
 FATFمبادله بانکی انجام
نــم ـیشــود /.نپذیرفتن
 FATFخودتحریمی است و
 FATFآن قدر چکش کاری
شده تا آثار منفی آن
از بین برود.

سرمایهاجتماعیازدسترفته

علی صوفی وزیر تعاون دولت اصالحات  :کابینه
دوم روحانی بسیار ناامیدکنند ه بود و ...ظرف چند
ماه روحانی سرمایه اجتماعی خود را از دست داد/.
پررنگ شدن نقش جهانگیری تشکیالت دولت
را متعادل میکند /.اگر مردم احساس کنند که
دول ــت بــه فکر آن هــاســت و
نهایت تالش خود را انجام
یگیرند
میدهد،طبع ًاآرامم 
و ســخــت ـیهــا را هم
تحمل میکنند/.
اعتمادآنالین

نیازترامپبهایران
علی مطهری عضو فراکسیون امید گفت :ترامپ
برایانتخاباتبهشدتنیازمندمذاکرهباایراناست
تا از این موضوع به عنوان برگ برنده بهره ببرد.وی
درباره اعالم نگرانی مقامات غربی در
خصوصگامسومایرانهمگفت:
گــام ســوم ای ــران نتیجه رفتار
متزلزل اروپاییهاست و آن
ها نباید گلهمند باشند.
/باشگاهخبرنگاران

اخبار کوتاه

نشستکمیتهچهارجانبهعربیعلیهایران
ایرنا -کمیتهچهارجانبهعربیمتشکلازامارات،
عربستان،بحرینومصردرحاشیهاجالسوزیران
خارجه اتحادیه عرب در قاهره با دستور کار ادعای
دخالت ایران در کشورهای منطقه برگزارشد .از
طرح و تصمیم این کمیته دربــاره مواجهه جدید
ضد ایرانی و جزئیات آن چیزی منتشر نشد اما
این کمیته گــزارش دبیرخانه اتحادیه عرب در
ارتباطبا«تحوالتبحرانمرتبطباایران»وراههای
مقابله با دخالت های ادعایی ایران در امور داخلی
کشورهایعضواتحادیهعربرابررسیکرد.

درخواستجامعهاسالمیدانشجویاناز
دستگاهقضادربارهبرادرانصدرالساداتی
فــارس -اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان
در نامهای به حجت االسالم منتظری دادستان
کل کشور ،خواستار بررسی ماجرای بــرادران
صدرالساداتیازسویدستگاهقضاییشد.دراین
نامه ،دانشجویان همچنین خواستار برخورد با آن
هابهدلیلتشویشاذهانعمومیشدند.
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تحلیلهادربارهانتشارتصاویر«مقتدیصدر»
درحسینیهامام(ره)
انتشار تصاویر مهمی از حضور «سید مقتدی
صــدر» رهبر جریان پرنفوذ صــدر در عــراق در
حسینیه امام خمینی (ره) واکنش ها و تحلیل
های مختلفی را به دنبال داشته است .در این
تصاویر«مقتدیصدر»درکناررهبرمعظمانقالب
ونیزسردارسلیمانیفرماندهنیرویقدسسپاه
و سردار سالمی فرمانده کل سپاه نشسته است.
این اتفاق از این نظر قابل توجه است که در سال
های اخیر ،مقتدی صدر همواره یکی از چهره
هاییبودهکهباسیاستهایجمهوریاسالمی
در عراق ،مخالفت کرده است و حتی در برهه ای
اوبهعربستاننزدیکشدودرریاضبابنسلمان
نیزدیدارکرد.انتشاراینتصویرونیزسفرمقتدی
صدر به تهران همچنین در شرایطی انجام می
شود که رابطه او با دولت «عادل عبدالمهدی»
نخست وزیر عراق به گونه ای شده که او به تازگی
با لحنی تهدید آمیز گفته بود« :آن چه در عراق
رخ میدهد به منزله اعالم پایان دولت و تبدیل
شدن به یک کشور آشوب اســت ...و اگر دولت
اقداماتی جدی اتخاذ نکند ،من برائت از آن را
اعالم میکنم ».در چند روز گذشته همچنین
تصاویری از توزیع غذای نذری توسط مقتدی
صدر بین مردم در قم ،منتشر شده بود .برخی
تحلیل گران معتقدند که مقتدی صدر پس از
انتخابات و کسب کرسی های بیشتر در پارلمان
عراق تالش کرد در قرابت با عربستان سعودی
دولت تشکیل دهد اما وقتی با واقعیت هایی از
نقش مخرب سعودی ها در مسائل داخلی عراق
مواجهشد،کمکمکوتاهآمدودرنهایتبهنخست
وزیری «عادل عبدالمهدی» و ریاست جمهوری
«برهمصالح»رضایتداد.
▪واعظی :این حضور نشان داد که همه ما با هم
متحدهستیم

همچنین به گــزارش خراسان ،محمود واعظی
رئیسدفتررئیسجمهوردرحاشیهجلسههیئت
دولتبااشارهبهحضورمقتدیصدرروحانیشیعه
عراقی در کنار رهبر معظم انقالب اسالمی در
مراسم شام غریبان ،گفت :این حضور به آن هایی
که تبلیغ میکردند آقای مقتدی صدر به خاطر
ارتباطباعربستانازایرانجداشدهاستنشانداد
کههمهماباهممتحدهستیموجایگاهمقاممعظم
رهبرینیزچیزینیستکهبامسائلسیاسیجابه
جاشودواینموضوعآنچیزیاستکهبایدغیراز
ایراندیگراننیزبهآنبپردازند.همانطورکهآقای
سیدحسننصرا...بهخوبیازجایگاهمقاممعظم
رهبرییادواشارهکردندکهتحتهرشرایطیاین
همبستگی و یگانگی را با رهبری ایران در سطح
جهانحفظمیکنند.
▪تحلیلگرانچهمیگویند؟

درمیانتحلیلهاییکهدربارهاینتصاویرمنتشر
شدنیزعمدتادونگاهپررنگبود؛یکنگاهاینکه
به دلیل سابقه ای که او در مخالفت با ایران دارد،

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
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باید با احتیاط با وی مواجه شد و نباید درباره
حضورش در تهران و حسینیه امام خمینی(ره)
تحلیل های احساسی و خالف واقع ارائه کرد.
دیدگاه دوم نیز این است که با وجود سابقه ای
که مقتدی صدر دارد اما اوال او پس از انتخابات
عراق در سال گذشته ناچار شد به واقعیت های
سیاسیعراقتنبدهدودرنتیجهاینمسئلهبود
که بحران تشکیل دولت در بغداد حل شد .دوم
این که او در هر حال اکنون به ایران نزدیک شده
وایناتفاقدرشرایطکنونیمنطقهوبهخصوص
پس از مواضع صریح دیگر گروه های مقاومت در
روزهای اخیر نظیر حزب ا ...لبنان ،انصارا...
یمنوحماسدرفلسطیندرحمایتازجمهوری
اسالمی و هشدار به هرگونه تالش برای ناامن
کردنکشورمان،حاویپیامهایمهمیازاتحاد
و یکپارچگی محور مقاومت در مقابله با آمریکا
و اسرائیل و تهدیدهای آن ها علیه ایران است.
▪تصویرصدرپاسخیبهشایعاتاخیربود

سیدرضا قزوینی غرابی تحلیل گر مسائل عراق
نیز در کانال تلگرامی خود نوشت« :برخی منابع
عراقیخبردادهبودندصدردرروزهایاخیرکهدر
قمبهسرمیبرددوباردرخواستدیدارباسلیمانی
و برخی مقامات ارشد را داده بود که هر دوی آن
ها رد شده بود .این خبر اگر صحت می داشت به
تعمیقنارضایتیصدروهواداراناوازایرانمنجر
می شد...اما تصویر منتشر شده گویای این است
کهشایعاتمطرحشدهاخیربهاحتمالبسیارزیاد
صحت نداشته است» .وی افــزوده است« :به هر
جهت حضور صدر در کنار رهبر انقالب و سپس
انتشارتصاویرایندیدارهرچندسیگنالهاوپیام
هاییرامنتقلخواهدکردامافعالنمیتوانآنرا
به مثابه یک رویکرد راهبردی یا تغییر بنیادین در
روابطصدروایرانتحلیلکرد».
▪تحلیلهایتوئیتریازتصاویرمقتدیصدر

انتشار تصویر حضور «مقتدی صدر» در حسینیه
امام خمینی(ره) درحالی که بین رهبر انقالب
و ســردار سلیمانی نشسته بــود ،در شبکه های
اجتماعینیزواکنشهایزیادیداشتکهنمونه

هاییازتوئیتهایکاربرانتوئیتررادراینزمینه
میخوانید:
* حسن خجسته :صدر در مالقات قبل از مراسم
روضهخوانیبارهبرانقالب،تعبیریدرباره سردار
سلیمانی به کاربرد که حاکی از عمق اعتماد و
اعتبارسرداردرچشمودلرجالعراقاست.
* جناب آقــای مقتدی صدر هر قدر بچرخی و
بخوای متفاوت باشی اما در سایه والیت سیدنا
االمــام خامنهای هست که عزت و آبــروت حفظ
خواهد شد .از سرانجام مرسی درس بگیر و هیچ
وقتاززیرسایهوالیتبیروننرو.
*جایگاهمردمیومحبوبیتمقتدیصدر درعراق
تاحدزیادیمدیوننظریهاودربارهاستقاللعراق
درمقابلایراناست.اوهمسایه خوبیاستولی
رفیق همراهی نیست .کمی با احتیاط حرکت
کنیم.
* به نظر من چیز خاصی تغییر نکرده ،احتماال
فقط شناخت شما نسبت به مقتدی صدر (یکی
از قدرتمندترین مردان سیاسی  -نظامی عراق)
واقعیترشدهاست.او،بامابودهوهست.
* حضور غافلگیرانه مقتدی صــدر در مراسم
عــزاداری بیت رهبری ،تحقق عملی شعار امروز
ماترکناکیابنالحسینسیدحسننصرا...بود.
* مقتدی صدر شب شام غریبان به بیت رهبری
آمده ،جدای از خوشحالی و وحدت و تحلیلهای
احساسی و...بــدون تعارف ،نگران هم باید بود.
بعضیوقتها،بعضیهانیامدنشانبهترازآمدنو
سپسپشتکردنورفتنشاناست...خدابههمه
ثباتقدمدرراهوالیتعطاکند،بحقالحسین(ع).
*تاثیراینعکسکمترازحملهموشکیبهتلآویو
نیست.
*هرچندبهکوفیجماعتنمیشودخیلیاعتماد
کــرد امــا حضور مقتدی صــدر در بیت رهبری و
سخنانسیدحسننصرا...درکناراخراجبولتون
نشانازقدرتتاثیرگذاریراهبرد« َا َبرمقاومت»در
مقابل«ابرقدرت»بود.
* چند هفته قبل ،عبدالملک بدرالدین؛ چند روز
قبل،اسماعیلهنیه؛عاشورا،سیدحسننصرا...
وحاال،مقتدیصدر؛فقطمیخواستنبهآقااعالم
کنند:ماترکناکیابنالحسین.

باقریدرهفتمینمقصددیپلماسیدفاعیایرانواردپکنشد

سالمنظامیشریک
شرقیبهایران

درادامهاستحکامروابطتهرانوپکن،رئیسستاد
کل نیروهای مسلح کشورمان به دعوت همتای
چینیخوددیروزدرسفریسهروزهوارداینکشور
شد و مورد استقبال رسمی ژنرال «لی زوا چنگ»
رئیس ستاد مشترک ارتش چین قرار گرفت .این
مقامچینی،سرلشکرمحمدباقریرامقامیبانفوذ
در جمهوری اسالمی توصیف و اظهار امیدواری
کرد کهاینسفرنتایجراهبردیواستراتژیکبرای
دوکشوردربرداشتهباشد.سرلشکرباقری«تبادل
نظرباهمتایچینیدرخصوصمسائلراهبردی،
فنیونظامی»راازجملهاهدافسفرشبرشمردو
بهبرنامهتدارکدیدهشدهبرایبازدیدازیکپایگاه
دریاییوتجهیزاتدریایینیروهایمسلحچیندر
شانگهای اشاره کرد .به گزارش تسنیم ،باقری در
این باره گفت :با مقامات چینی درباره برنامههای
کشورشان در دریای جنوبی چین با توجه به این
که از جانب آمریکا مورد تهدید قرار گرفته است،
صحبت خواهد شد .رئیس ستاد کل نیروهایی
مسلح کــشــورمــان ،حضور در کمیسیونهای
مشترک فنی ،صنعتی و نظامی ایــران و چین را
نیز از برنامه های خود برشمرد .وی با بیان این که
«در این سفر پیشبرد اهداف این کمیسیونهای
فعالبررسیخواهدشد»،خاطرنشانکردکه«در
آیندهنزدیکهمباحضوریکهیئتازارتشچین
در ایــران ،نشست کمیسیونهای فنی ،صنعتی

و نظامی بــرای بررسی جزئیات مسائل تشکیل
خواهد شد» .اشاره سرلشکر باقری به کمیسیون
مشترک نظامی ایــران و چین است که آذر 96
نخستین نشست آن با دعوت وزیر دفاع وقت چین
در پکن تشکیل شد و سردار قدیر نظامی معاون
سرلشکرباقریدرآنشرکتکرد.سرلشکرباقری
خوددرابتدایورودشبهچینبهاینمسئلهاشاره
کرد و گفت« :روابط ایران و چین از سال ۲۰۱۶
به سطح روابط راهبردی ارتقا یافته و برنامه جامع
توسعههمکاریهایمیاندوکشورتدوینومبادله
شده است»  .یکی از مهم ترین تحوالت معاصر در
همکاریهایدوجانبهایرانوچینامضایتفاهم
نامه دفاعی و نظامی در سال  ۲۰۱۶میالدی در
تهران بود و بر همین اساس سپهبد «چانگ وانگ
چون» وزیردفاعوقتچینامضایاینتفاهمنامه
را مهم و تحکیم بخش روابط دو کشور خوانده بود.
بهتازگیامیرسرتیپعبدالکریمبنیطرفیرئیس
سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح از پیشنهاد
روسیه و چین برای فروش جنگنده به ایران خبر
داده بود .تحریم های تسلیحات سبک و متعارف
ایراندرصورتپابرجابودنبرجامدراکتبر2020
(مهر  )99به پایان می رسد .به گزارش ایرنا ،قرار
است در آینده نزدیک رزمایش مشترکی میان
ایران ،فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین در
شمالاقیانوسهندبرگزارشود.

فراخبر
 2سالدیپلماسینظامیسرلشکرباقری
رئیسستادکلنیروهایمسلحازسهسالپیشتاکنونفرایندجدیدیرادردیپلماسینظامیایجاد
کردهاست.سردارسرلشکرباقری 24مرداد 96دراولینسفرخارجیخودبهعنوانرئیسستادکل
نیروهای مسلح به آنکارا رفت .وی دو ماه بعد عازم سوریه شد و در مناطق فتح شده این کشور آزادانه
قدمزد.باقری 29آبان 96بهمنظورشرکتدراجالسسهجانبهسوچیکهبینایران،روسیهوترکیه
برقرارشد ،راهیکشورروسیهشد.پاکستانچهارمینمقصددیپلماسینظامیسرلشکرباقریبود،
سفری که 24تیر 97آغاز شد .سردار سرلشکر باقری 26دی 97نیز در راس یک هیئت عالی رتبه
نظامیواردجمهوریآذربایجانشدواسفند 97دردومینسفرشبهسوریهبهاینکشوررفت.سفر
سه روزه او به چین که از دیروز آغاز شده ،هفتمین سفر بین المللی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
کشورمانمحسوبمیشود.

