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گزارش

مجادله در اردوگاه دموکراتها
بر سر رابطه با ایران
همدلی« -الـــی
کلیفتــن» تحلیل گر
آمریکایــی دریــک
یادداشت به نقش ایران
درمناظرههایانتخابات
ر یا ستجمهـــو ر ی
آمریکا پرداختهاســت .در این یادداشت که در
وبسایت «لوبالگ» منتشر شده و دیپلماسی
ایرانی آن را ترجمه کرده است ،میخوانیم :روز
پنجشنبه گذشــته کمپین هیالری کلینتون
استراتژی جدیدی را علیه سناتور برنی سندرز
(دموکرات از ورمونت) که براساس نظرسنجیها
 ۸درصد در آیووا و  ۹درصد در نیوهمشــایر از
کلینتون جلوتر اســت ،اتخــاذ کرد .کمپین
کلینتون به حمایت سندرز از دیپلماسی با ایران
حمله کرد .جیک سالیوان ،مشاور سیاسی ارشد
کمپین هیالری و رئیس ســابق بخش برنامه
ریزی سیاسی وزارت خارجه ،سندرز را متهم
کرد که «به شدت به دنبال عادی سازی روابط
و داشتن روابطی گرم با ایران است».
کمپین کلینتون برای شروع به قسمتهایی
از سخنان سندرز در مناظره یکشنبه شب اشاره
کردند ،زمانی کــه وی از بهبود روابط با ایران
حمایت کرد اما به این نکته هم اشاره کرد که
در مقطع کنونی موافق بازگشایی سفارتخانه در
تهران نیســت و همچنین از اظهارات مقامات
ایرانی هم ابراز نگرانی کرد.
با بررسی سخنان سندرز در مناظره متوجه
میشویم که وی خواستار عادی سازی ناگهانی
روابط نیســت .اما حمله بــه رقیب انتخابات
مقدماتــی به خاطر بهــره بــردن از مزایای
دیپلماســی یکی از ســنتهای دیرینه برای
کمپین کلینتون اســت .به طور مثال در سال
 ،۲۰۰۷کلینتون از همین استراتژی برای حمله
به ســناتور باراک اوباما (دموکرات از ایلینوی)
اســتفاده کرد .اوباما در جریان مناظره جوالی
 ۲۰۰۷گفته بود که خواستار دیدار بدون پیش
شــرط با رهبران ایران ،سوریه ،ونزوئال ،کوبا و
کره شــمالی اســت .کلینتون از دادن چنین
وعدهای امتناع کرد و گفت« :من قصد استفاده
تبلیغاتی از این اقدامات را ندارم ».کلینتون در
مصاحبــهای که در آن مقطع با کواد ســیتی
تایمز داشت ،گفت که فکر میکند موضع اوباما
«غیرمسئوالنه و ساده لوحانه است».
هشت سال بعد ،اظهارات آن زمان کلینتون
احمقانه به نظر میرسد .دستاورد قابل توجه
اوباما در زمینه سیاست خارجی مربوط به اراده
وی در اســتفاده از دیپلماسی در مقابل ایران
و کوبا ،دشــمنان دیرینه ایاالت متحده است
و افکار عمومی هم به شــدت از دستاوردهای
دیپلماتیک حمایت میکنند .نظرســنجیای
بیســی نیوز و واشنگتن پســت در سپتامبر
 ۲۰۱۵نشــان میدهد کــه  ۵۱درصد از رای
دهنــدگان از توافق هســته ایــران حمایت
میکنند ،در حالــی که  ۴۱درصد مخالف آن
هستند .نظرسنجی مرکز پیو حاکی از حمایت
 ۷۳درصد از مردم از برقراری روابط دیپلماتیک
آمریکا و کوبا اســت و  ۷۲درصد از مردم هم
موافــق پایان دادن به تحریمها هســتند .اما
تصمیم کمپین کلینتــون مبنی بر حمله به
حمایت سندرز از سبک سیاست خارجی اوباما
که با حمایت افکار عمومی روبرو است ،نشان از
جنبه ریاکارانه استراتژی وی دارد.
کلینتون و ســالیوان باید به تبعات سیاسی
مخالفت با دیپلماسی بیشتر با ایران و رد هرگونه
سیاست خارجی که دولت اوباما به ثمر رسانده
اســت ،فکر کنند .اما نقش مستقیم سالیوان
در تغییر سیاســت در قبال ایران ،تالشهای
شکست خورده کلینتون در اتخاذ استراتژی تند
و مشابه سال  ۲۰۰۷و حمایت افکار عمومی از
مذاکرات با ایران و کوبا ،همگی یک ســوال را
مطرح میکنند :چه کسی مخاطب سخنان تند
کلینتون و سالیوان است؟
حیم ســابان ،حامی مالی ارشــد کلینتون،
میتواند یکی از دالیل اظهارات تند کلینتون
باشــد .بین ســالهای  ۲۰۰۸و  ،۲۰۱۳بنیاد
خانوادگی سابان ۸ ،میلیون دالر کمک مالی به
بنیاد ریاست جمهوری کلینتون در لیتل راک،
آرکانزاس و  ۵میلیــون دالر به بنیاد آموزش
آمریکایی اســرائیلی که بازوی مالی ایپک در
ترتیب دادن ســفر تفریحی اعضای کنگره به
اسرائیل اســت ،کمک کرده است .خود ایپک
هم حدودا ً  ۳۰میلیون دالر در مخالفت با توافق
هستهای ایران هزینه کرد .سابان همچنین ۵
تــا  ۱۰میلیون دالر به بنیاد بیل کلینتون و ۱
میلیــون دالر هم به یک گروه حامی هیالری
کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری کمک
مالی کرده است .سابان بیش از یک مخالفت
عادی ،مخالف توافق هســتهای است .وی در
سخنرانیای در جمع اسرائیلی-آمریکاییها به
همراه شلدن ادلسن ،میلیاردر حامی جمهوری
خواهان از تاکتیک مذاکراتی دولت اوباما با ایران
انتقاد کرد و مدعی شد« :ما هویجهای بسیاری
نشــان دادهایم ولی در مقابل چماق بســیار
کوچکی در دســت داریم ».روزنامه نیویورک
تایمــز در مقالهای نوشــته بود« :اســتراتژی
کلینتون در این زمینه نشــانه نگرانیهایی از
کســب احتمالی نامزدی حزب توسط آقای
ســندرز و موضع حامیان قدرتمند اسرائیلی
است».
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رئیسجمهوری ایران ،اولین سفر خود پس از اجرای توافق هستهای را آغاز کرد

نام ه روحانی به اوباما و سران  ۵قدرت جهانی

همدلی -سفر حجتاالسالم و المسلمین حسن
روحانی ،رئیسجمهوری ایران به ایتالیا و فرانسه از
دیروز آغاز شدهاســت و تا روز پنجشنبه هفتهجاری
ادامه خواهد یافت .این سفر که قرار بود ۲۴آبان انجام
شود بهدلیل بمبگذاری داعش در پاریس ،به تعویق
افتاد تا اکنون و پس از اجرای توافق هستهای ،روحانی
با هیاتهای اقتصادی و سیاسی این سفر را آغاز کند.
اما روحانی پیش از این سفر در صفحه شخصی خود
در توئیتر از ارســال نامه به ســران کشورهای ۵+۱
خبــر داد .به گزارش «همدلی» ،حجت االســام و
المسلمین حسن روحانی به سران آمریکا ،انگلیس،
آلمان ،روسیه و چین نامه نوشت.
روحانی در توئیتی نوشــت« :در نامهای به سران
کشــورهای  :۵+۱اظهار خرســندی از تالش برای
حصول توافق هستهای و امیدواری نسبت به اجرای
به موقع تعهدات و اقدامات الزم بر اســاس برجام».
روحانی همچنیــن نامهای به رهبران کشــورهای
همسایه نوشت .رئیس جمهور در صفح ه توییتر خود
«در این باره نوشــت :در نامهای به سران کشورهای
همسایه :امید به تالش برای استفاده از فرصتها و
ظرفیتهای پسابرجام برای همکاری در عرصههای
مختلــف» .محتوای ایــن نامه تاکنون رســانهای
نشدهاست و این موضوع را سخنگوی وزارت خارجه
در نشست هفتگیاش نیز بیان کردهاست .حسین
جابری انصاری در نشســت دیروز خود و در پاسخ
به خبرنگاری که درباره محتوای این نامه پرســیده
بود ،گفت :چنین چیزی اگر وجود داشــته باشد به
اســتحضار ملت رسانده میشــود و ما پاسخگوی
گمانهزنیهــای رســانهای و بلندگوهای رســمی
نمیتوانیمباشیم.
روحانی :گسترش روابط با اروپا از
سیاستهای تهران است
اما حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی دیروز
در فرودگاه مهر آباد و پیش از آغاز سفر دورهای خود
به دو کشــور ایتالیا و فرانسه در جمع خبرنگاران با
تشریح اهداف سفرش اظهارداشت :این سفر در مقطع
تاریخی بسیار مهم و پسا برجام و پساتحریم انجام
میشود و از این رو از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اهمیت گسترش روابط با کشورهای
اروپایی بهویژه کشورهایی که در گذشته روابط خوبی
با ایران داشتهاند ،از بررسی و توافق دو سند مهم در
جریان این سفر چهار روزه به فرانسه و ایتالیا خبر داد.
رییس جمهوری تصریح کرد :در این ســفر سند
نقشه راه میان مدت و بلند مدت همکاریهای تهران
با ایتالیا و فرانسه مورد بررسی و توافق قرار میگیرد،
همچنین در خصوص موسساتی که بیمه صادراتی
را تضمین میکنند تفاهماتی انجام شود .روحانی با
یادآوری آمادگی ایران برای جذب فناوریهای نوین
گفت :ایران در زمینه فناوریهای نوین پیشرفتهای
خوبی داشته است و جذب این نوع فناوریها برای ما

از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی همچنیــن از امضای اســنادی در بخشهای
مختلف اقتصادی در جریان سفر به ایتالیا و فرانسه
خبر داد و گفت :در خصوص حمل و نقل و نوسازی
ناوگان هوایی و نیز ریل لوکوموتیو و خودرو اســناد
زیادی آماده شده است که در جریان این سفر مورد
مذاکره و تفاهم قرار میگیرد.
رییس جمهوری خاطرنشــان کــرد :همکاری در
بخشهای مختلف صنعتی ،دانشگاهی ،کشاورزی،
گردشگری ،تجهیزات پزشــکی و محیط زیست از
دیگر موضوعاتی اســت که در جریان این ســفر در
مورد آنها مذاکره و تفاهمهایی میشــود .روحانی
مالقات با پاپ و مقامات واتیکان و دیدار و گفتگو با
فعاالن اقتصادی و سیاسی ایتالیا و فرانسه را از دیگر
برنامههای این سفر عنوان کرد.
گفتوگوهایمهم
بین رئیسجمهور و پاپ در واتیکان
جابرانصاری ،سخنگوی وزارت خارجه نیزدر بخش
ابتدایی ســخنان دیروز خــود در جمع خبرنگاران
رســانههای گروهی با اشاره به رفت و آمدهای مهم
دیپلماتیکــی که بین ایران و کشــورهای مختلف
جهان در حال حاضر در حال انجام اســت ،به سفر
حجتاالســام و المسلمین روحانی رئیس جمهور
کشورمان به دو کشور اروپایی ایتالیا و فرانسه اشاره
کرد و گفت :در سفری که ایشان به ایتالیا دارند عالوه
بر گفتوگو با مقامات این کشور رایزنیهایی نیز با
پاپ خواهند داشت.جابری انصاری با بیان اینکه در
ســفر به فرانســه هیات بزرگ اقتصادی نیز رئیس
جمهور را همراهی میکند ،تصریح کرد :این نخستین
سفر اروپایی آقای روحانی در دوران ریاست جمهوری
ایشان به ویژه در دوران پسابرجام است.
این دیپلمات عالی رتبــه ایرانی در ادامه به روابط
تاریخی ایران و ایتالیا اشاره کرد و گفت :در جریان فراز
و نشیبهای سال های گذشته روابط ایران و ایتالیا از
بیشترین قوت برخوردار بوده است.وی همچنین به

موج لغو محدودیتها و تحریمهای ایران

سوئیس ۱۱/۸میلیون دالر پول بلوکه شده ایران را آزاد کرد
همدلی -پس از اجرای توافق
هستهای ،گشایشــی در رابطه
سیاسی و اقتصادی ایران با جهان
آغاز شد و همچنان ادامه دارد .در
ادامه این مسیر ،سوئیس نیز پول
بلوکه شده ایران در حسابهای
بانکیاش را آزاد کرد.به گزارش
منابع خبری و به نقل از خبرگزاری ســوئیس اینفو،
 ۱۱/۸میلیون دالر از سرمایه ایران در سال های بین
 2007تا  2012به دلیل اعمال تحریمهای اقتصادی
علیه تهران از حسابهای بانکی سوئیس خارج نشد
اما پس از دســتیابی ایران و گروه  5+1به یک توافق
جامع هستهای ،تحریمهای ســازمان ملل ،آمریکا و
اتحادیه اروپا علیه ایران لغو شد که این به معنی آزادی
پول مسدود شده ایران در حساب های خارجی است.
بر اساس این گزارش سخنگوی وزارت امور اقتصادی
سوئیس روز یکشنبه تایید کرد که این پول آزاد شده و
متعلق به اشخاص ،شرکتها و موسسات دولتی ایران
بوده است.
لغومحدودیتهای
اقتصادی کرهجنوبی علیه ایران
پــس از آنکه در روزهای اخیر کشــورهایی مانند
اســترالیا ،ژاپن ،کانادا و ...از لغو تحریمهای اقتصادی
ایران ســخن گفتند و برای گســترش رابطه با ایران
اعالم آمادگی کردند ،دولت کره جنوبی نیز اعالم کرد:
محدودیتهای تجاری و سرمایهگذاری با ایران را لغو
میکند.به گزارش ایســنا ،دولت سئول روز یکشنبه

در یــک کنفرانس خبری اعالم
کرد در راستای لغو تحریمهای
بینالمللی علیه ایران این کشور
نیــز محدودیتهــای تجاری و
سرمایهگذاریاش با ایران را که از
سال  2010وضع شده است ،لغو
میکند.نهادهــای دولتی درگیر
در این محدودیتها علیه ایران شــامل وزارت اقتصاد
و استراتژی ،وزارت امور خارجه ،وزارت تجارت ،صنعت
و انرژی و بانک کره که در این کنفرانس خبری حضور
داشتند ،همگی بر لزوم رفع تحریمهای کره علیه ایران
تاکید کردند و از لغو این محدودیتها خبر دادند.
براساس این گزارش ،سئول در سال  2010همراستا
با آمریکا ،دوســت نزدیکش محدودیتهایی مالی و
صنعتی درخصــوص قراردادهای اقتصــادی با ایران
وضــع کرد .اما اکنون با توجه به رفع این تحریمها به
زودی تجارت هــر کاالیی غیر از محصوالت مربوطه
ســاحهای کشتار جمعی با ایران ممکن خواهد بود.
دولت کره همچنین اعالم کــرد :واردات محصوالت
نفتی ایران به عالوه دادوســتدهای مالی با موسسات
مالی و بانکهای ایــران را آزاد خواهد کرد.به گزارش
کیبیاس ،شرکتهای کرهجنوبی از لغو تحریمهای
ایران بسیار خرسند هستند چراکه میگویند این اتفاق
درهای یک بازار جدید را به روی آنها باز کرده اســت.
ایران که دارای چهارمین ذخایر نفتی جهان است پیش
از وضع این تحریمها اصلیترین تامینکننده نیازهای
کرهجنوبی در زمینه نفت بوده است.

فراز و نشیبهای رابطه ایران با فرانسه اشاره کرد و
گفت :در سفر به این دو کشور مذاکرات مهمی بین
مقامات ایران و ایتالیا و فرانسه صورت خواهد گرفت.
گفتوگوهای مهمی بیــن رئیس جمهور و پاپ در
واتیکان انجام خواهدشد .جابری انصاری با بیان اینکه
توگوها در ارتباط با روابط دو جانبه
در جریان این گف 
منطقهای بینالمللی و انســانی به ویژه در گفتوگو
با پــاپ گفت و گو و رایزنی میشــود تصریح کرد:
امیدوارم این سفر زمینه ساز تحرکات و همکاریهای
گستردهتر بین ایران و کشورهای اروپایی به خصوص
در مرحله پسابرجام باشد.
والیتی :کشورهای جهان
خواهان توسعه روابط با ایران هستند
علی اکبر والیتی ،دبیر شــورای عالی امنیت ملی
یکی از شخصیتهایی بود که دیروز در بدرقه رسمی
حسن روحانی حضور داشت .والیتی پیش از این و
در پایان نشست خبری دومین همایش بینالمللی
«خطر جریانهای تکفیری در دنیای امروز؛ مسئولیت
علمای جهان اسالم» در جمع خبرنگاران در پاسخ
به ســوال ایرنا در خصوص سفر رئیس جمهوری به
ایتالیا و فرانســه افزود :رقابت کشورهای اروپایی از
سفرهای متعدد آنها به ایران مشخص شده و این
تنها محدود به اروپا نیست و رئیس جمهوری چین با
هیات بزرگی به ایران میآید که در تاریخ روابط ایران
با کشورهای دیگر کم سابقه است .وی اضافه کرد :این
نشان میدهد که خواست عمومی در بین کشورهای
جهان برای توسعه روابط با ایران به عنوان مهمترین
کشور منطقه وجود دارد .والیتی در پاسخ به سوالی
در خصوص روابط ایران و جمهوری آذربایجان گفت:
از زمانی که جمهوری آذربایجان استقالل پیدا کرد و
در آن زمان من وزیر امور خارجه بودم همه تالشــم
را به کار بردم تا این کشــور را که بیشترین مواضع
مشترک فرهنگی با ما دارد ،به ایران نزدیکتر کنیم و
در هر باری که نیاز شده کمکهایی را به این کشور
داشتهایم و این وظیفه ایران است که به کسانی که

با ما مشترکات دارند ،کمک کند .وی همچنین در
پاســخ به ســوالی در خصوص روابط ایران و ترکیه
گفت :بین ایران و ترکیه سردی وجود ندارد ،سالها،
دههها و قرنها با هم زندگی کردهاند و ممکن است
گاهی اختالف نظرهایی به وجود آید.
سفر روحانی به اروپا
گام عملی تعامل سازنده است
این سفر اروپایی رئیسجمهوری ایران ،واکنشهای
فراوانی را در رســانههای داخلی و خارجی بههمراه
داشته است و بســیاری از کارشناسان ،این سفر را
آغازگر تعامل سازنده در شرایط پسابرجام دانستند.
در این رابطه علی بیگدلی ،کارشناس روابط بینالملل
تاکید کرد :با ســفر آقای روحانی به دنیا نشان داده
می شــود که ایران یک بازیگر قدرتمندی است که
بــرای بازیگری در عرصه بینالمللی گام بر می دارد
و این گام مهمی برای فروپاشی پروژه ایران هراسی
است.
این مدرس دانشــگاه که با ایلنا سخن میگفت ،با
اشاره به نخستین سفر اروپایی حسن روحانی گفت:
با توجه به آنکه اقتصاد و سیاســت خارجی ایران در
طول هشت سال دولت نهم و دهم دچار انجماد شده
بود ،با روی کار آمدن دولت یازدهم و اجرایی شدن
برجام در حال خــروج از آن وضعیت و پیدا کردن
حالت انبساطی است.
او با بیان اینکه سفر آقای روحانی به اروپا نخستین
گام عملی برای توسعه و تعامل سازنده پس از اجرایی
شدن برجام محســوب میشود ،اظهار داشت :سفر
رئیس جمهور به اروپا از دو زاویه اهمیت بســیاری
دارد؛ نخست اینکه با سفر آقای روحانی به دنیا نشان
داده میشود که ایران یک بازیگر قدرتمندی است
که برای بازیگری در عرصه بین المللی گام بر میدارد
و این گام مهمی برای فروپاشــی پروژه ایرانهراسی
است .این تحلیلگر مســائل سیاست خارجی ادامه
داد :از ســوی دیگر ،این سفر میتواند گامی جدی
برای فراهم کردن بستر سرمایهگذاریهای خارجی
در ایران باشد .بیگدلی با بیان اینکه ایتالیا از شرکای
مهم ایران در اتحادیه اروپایی است ،تصریح کرد :ایتالیا
حتــی در زمان تحریمها هم رابطه مطلوبی با ایران
داشــت و قبل و بعد از توافق هستهای هم مقامهای
ایران کشورهای سفرهای متعددی به ایران داشتند
و طی آن برای همکاری با ایران ابراز تمایل کردند.
بهگزارش «همدلی» ،پیش از این سفر بسیاری از
کارشناســان و تحلیلگران روابط بینالملل از لزوم
توجه ایران به اروپا در شرایط پسابرجام سخن گفته
بودند .دکتر انتصار ،رئیسدانشــکده علوم سیاسی
توگو با «همدلی»،
دانشگاه آالبامای حنوبی نیز در گف 
یکی از راههای مقابله ایران با سنگاندازیهای کنگره
در مسیر اجرای برجام را حرکت به سمت کشورهای
قدرتمنداروپاییوایجادپیماناقتصادیبااینکشورها
دانست.

تنش های ادامه دار در رابطه تهران  -ریاض

عربستانمیانجیگریپاکستانراردکرد
همدلی -پس از ســفر نواز
شریف ،نخســتوزیر پاکستان
به ایــران و عربســتان ،موضوع
میانجیگیــری این کشــور در
بهبود روابط تهران-ریاض مطرح
شــد و بهتایید مقامات این دو
کشور رســید .اکنون اخباری از
شکست این میانجیگیری در حالی بهگوش میرسد
که کشــورهای دیگری از جمله چین ،عراق و مالزی
برای ایفای این نقش اعالم آمادگی کردند.یک روزنامه
پاکســتانی دیروز و در این رابطه نوشت که وزیر امور
خارجه عربستان گفته است هیچگونه میانجیگری از
سوی پاکستان میان تهران و ریاض در کار نیست .به
گزارش ایرنا ،روزنامه انگلیسی زبان «نیشن» پاکستان
به نقل از رســانه عربی «گلف نیوز» نوشــت :عادل
الجبیر که برای شــرکت در کنفرانس همکاریهای
هنــد و اعراب به منامه پایتخت بحرین ســفر کرده،
روز گذشته گفته است تا زمانی که ایران پاسخ مثبت
ندهد ،میانجی گری در کار نخواهد بود .براساس این
گزارش ،وزیر خارجه عربستان به صراحت اشاره نکرده
که منظورش از «پاسخ مثبت ایران» چیست .در همین
حال ،روز گذشــته و همزمان با ادعاهای وزیر خارجه
عربســتان ،محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان
توگو با خبرنگاران گفته است که
نیز در لندن در گف 
کشورش همچنان عالقمند به ادامه روند میانجیگری
میان ایران و عربستان اســت و برای ادامه این روند،
منتظر اســت تا پاسخ تهران و ریاض را دریافت کند.

به گزارش رادیو دولتی پاکستان،
نواز شریف روز گذشته بار دیگر
بر تمایل کشــورش برای ادامه
روند میانجی گــری میان ایران
و عربســتان تاکید کرد و گفت:
با هر دو طرف صحبت کردهایم
و منتظر دریافت پاسخ از سوی
تهران و ریاض هســتیم .وی اظهار داشت :به محض
دریافت پاسخ تهران و ریاض به پیشنهادهای پاکستان،
روند میانجی گری برای کاهش تنش میان دو کشور را
ادامه خواهیم داد.
ایران :میانجیگری منوط به تغییر سیاست
عربستاناست
در نشســت خبری سخنگوی وزارت خارجه ایران،
خبرنگاری با اشاره به سفر هفته گذشته نواز شریف،
نخستوزیر پاکستان به تهران از سخنگوی وزارت امور
خارجــه در مورد بحثی که در ارتباط با میانجیگری
وی بین ایران و عربستان مطرح شده بود ،پرسید که
جابری انصاری در پاسخ توضیح داد :آقای نواز شریف
نخستوزیر پاکستان در سفری که به تهران و ریاض
داشتند مسائل مختلفی را دنبال میکردند از جمله
اعالم آمادگی برای ایفای نقش میانجی گری بین ایران
و عربســتان.این دیپلمات عالیرتبه افزود :جمهوری
اسالمی ایران بارها به صراحت اعالم کرده است که ما
از نیات حسنه کشورهای دوست و برادر در این زمینه
استقبال میکنیم ولی معتقدیم که موفقیت هر نوع
میانجیگری منوط به تغییر سیاست عربستا ن است.

درحاشیه

فرزندان بشاراســد زبان روسی و چینی
میآموزند
پارسینه -همسر بشار اسد رئیس جمهور سوریه در
یادداشتی تازه در صفحه اختصاصی خود در فیس بوک
به جزئیات جالبی از زندگی خصوصیاش اشاره کرده
است .اسماء اسد نوشته است :پسر بزرگشان (حافظ)
که اینک چهارده ساله است؛ همقد پدرش شده است و
اینروزها مشغول یادگیری زبان روسی است و بسیار به
تکنولوژی و گجتها و کامپیوتر عالقهمند است .همسر
بشار اسد نوشته است پسر دومشان (کریم) نیز در حال
یادگیری زبان چینی و دخترشان نیز در حال یادگیری
زبان اسپانیایی و ورزشهای سبک خانگی است .این

موضوع در حالی اعالم میشود که چندی پیش شایعه
پناهنده شدن بشار اسد به روسیه منتشر شده بود.

دلواپسان مخالف دولت روحانی در دوسال گذشته در
ادبیات خود علیه رئیسجمهور به کار بردهاند.

دلواپســان با ادبیات داستانی وارد میدان
شدند
همدلی « -عمو حســن هر روز با کدخدا کلنجار
میرفت .یک روز خوشــحال بود و یک روز از نامردی
کدخدا میگفت .ما میشنیدیم و بهش «خدا قوت»
میگفتیم »...این بخشــی از داستان محمد سرشار
نویسنده اصول گراســت .در این داســتان که با نام
«داســتان مــا و کدخدایی که نمیخواســت فرفره
بسازیم» منتشــر شــده تعبیرهایی به کار رفته که

مایلیکهن و برو بچههای بیبی سی
ریشه -محمد مایلی کهن در یک اظهارنظر جدید
گفت :شرمنده برو بچههای بیبی سی شدم .چندی
قبل محمد مایلیکهن در قطر با یکی از رســانههای
فارســی زبان و معانــد با نظام جمهوری اســامی
مصاحبه کرد و پس از آن شــایعات زیادی مبنی بر
اینکه وی ندانسته با این شبکه مصاحبه کرده است
و البته در تماسی که با کمیته اخالق داشتیم به این
نتیجه رسیدیم که این موضوع یک تخلف محسوب

میشود و در صورت اثبات محمد مایلیکهن مجرم
است .اما مایلیکهن در یک مصاحبه عجیب و غریب
با خبرآنالین اذعان داشــت که «شرمنده بچههای
بیبیسی شدم که بیشــتر با آنها حرف نزدم» این
مصاحبه محمد مایلیکهن شاید در رای کمیته اخالق
پس از بررسی حراست فدراسیون فوتبال تاثیرگذار
باشــد و حاجی مایلی به جز اینکه َع َرق شــرم روی
پیشانیش بنشیند و شرمنده بیبیسی باشد ،شرمنده
کمیتــه اخالق هم بشــود .این در حالی اســت که
شرمندگی اصلی بابت حذف تیم المپیک ایران است
که هنوز حاجی به زبان نیاورده اما در مورد بیبیسی
احساس مسئولیت کرد و زودتر اعالم کرد.
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نخست وزیر ژاپن در راه ایران
«فومیو کیشیدا» وزیر امور خارجه ژاپن از انجام
برنامه ریزی دولت برای انجام سفر «شینزو آبه»
نخســت وزیر این کشور به تهران خبر داد .خبر
سفر «آبه» به تهران را روز دوشنبه شبکه سراسری
اخبار چین رسانهای کرد .این شبکه چینی اعالم
کرد که انجام این سفر یک روز پس از پایان سفر
دو روزه «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین
به تهران اعالم میشود .این رسانه چینی همچنین
افزود :نخســت وزیر ژاپن قصد دارد به زودی و با
هدف تقویت اقتصاد کشــورش به مدد افزایش
واردات نفت از ایران ســفری به تهران داشــته
باشد .شبکه سراسری اخبار چین اعالم کرد :به
نتیجه رسیدن توافق هستهای ایران ،اجرای برنامه
جامع اقدام مشترک و لغو تحریمهای بین المللی
علیه تهران ،ژاپن را تحت تاثیر بهبود مناسبات
جهانی ایران با دنیا قرار داده و این کشــور برای
عقب نماندن از رقبایی چون چین ،به ســرعت
دست به کار شده است .بر اساس این گزارش ،در
صورت انجام سفر «آبه» به تهران ،این نخستین
سفر نخست وزیر کشور چشم بادامیها به تهران
از سال  ۱۹۷۸میالدی خواهد بود .شبکه سراسری
اخبار چین همچنین به نقل از منابع آگاه در دولت
ژاپن نوشت« :شینزو آبه» قصد دارد در نخستین
فرصت برنامه ســفر خود به تهران را نهایی کند.
البته برخی منابع در دولت ژاپن نیز با تائید تمایل
توکیو نسبت به انجام این سفر ،احتمال انجام آن
تا پیش از انتخابات مجلس سنای ژاپن در فصل
تابستان سال جاری را محتمل دانستهاند .آنگونه
که سایت خبری «شبکه اخبار سراسری چین»
نوشت :از جمله اهداف سفر آتی نخست وزیر ژاپن
به ایران ،امضای قراردادهای بلندمدت با تهران به
ویژه در حوزه صادرات نفــت و با هدف افزایش
صادرات نفت ایران به ژاپن از  ۱۱میلیون بشکه
در روز به  ۱۵میلیون بشکه خواهد بود .بر اساس
آمارهای منتشر شده ،در سال  ۲۰۱۱در نتیجه
همراهی ژاپن با روند تحریمهای ضد ایرانی ،میزان
صادرات نفت ایران به ژاپن به بیش از نصف میزان
کنونی تقلیل یافت .بر اساس این گزارش «فومیو
کیشیدا» وزیر امور خارجه ژاپن نیز در تازهترین
اظهار نظر خود ضمن تائید برنامه ریزی برای انجام
سفر «شینزو آبه» به تهران ،اعالم کرد که هنوز
زمان دقیقی برای این سفر تعیین نشده است.
بازطراحی راکتور اراک؛ مهمترین
موضوع مذاکرات ایران و چین
معاون و ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی ،به
بررســی دیدار رئیس انرژی اتمی ایران با رئیس
انرژی اتمی چین پرداخت.به گزارش ایلنا ،بهروز
کمالوندی مهمترین موضوع بحث میان ایران و
چین در زمینه هستهای را بازطراحی مدلسازی
راکتور هســتهای اراک بیان کرد و گفت :اگرچه
حجم کار بازطراحی مدلسازی راکتور هستهای
اراک به لحاظ کار باال نیست ولی به لحاظ سیاسی
و فنی برای ما اهمیت باالیی دارد.معاون سازمان
انرژی اتمی با اشاره به گسترش روابط ایران با چین
در حوزههای مختلف ،به حوزه هستهای پرداخت
و گفت :در حوزه هستهای ،چینیها دارای تجربه
باالیی هســتند و تعداد زیادی نیروگاه در کشور
خودشــان -در حدود  ۱۲نیــروگاه  -را در حال
ساخت دارند و با توجه به تواناییها و ظرفیتهایی
که این کشور دارد ما میتوانیم با این کشور روابط
خوبی را داشته باشیم.او مهمترین موضوع بحث
میان ایران و چین در زمینه هستهای را بازطراحی
مدلسازی راکتور هستهای اراک بیان کرد و اظهار
داشت :البته در حوزههای دیگر نیز بحث و گفتگو
شد از جمله تامین اعتبارات و مسائل اقتصادی و
تجاری و به لحاظ فنی ظرفیتهای قابل قبولی را
چین دارد .اگرچه حجم کار بازطراحی مدل سازی
راکتور هستهای اراک به لحاظ کار باال نیست ولی
به لحاظ سیاســی و فنی برای ما اهمیت باالیی
دارد.
درخواستکامرون
از روحانی درباره  ۳زندانی
داونینگ اســتریت با انتشــار پیامی از تماس
تلفنی نخســت وزیر انگلیس با رئیس جمهوری
توگوی آنها در موارد متعدد خبر داد.
ایران و گف 
به گزارش مهر ،سایت نخست وزیری انگلیس
با انتشــار پیامی اعالم کرد که «دیوید کامرون»
به مناسبت آغاز اجرای برجام با «حسن روحانی»
رئیس جمهــوری ایران تماس گرفتــه و با وی
توگوی
توگو کرد .بر اساس این گزارش ،گف 
گف 
تلفنی نخســت وزیر انگلیس بــا رئیس جمهور
ایران در تاریخ  ۱۹ژانویه بوده اســت .سخنگوی
داونینیگ استریت (دفتر نخست وزیری انگلیس)
در این رابطه گفت :نخســت وزیر برای تبریک
گفتن روز اجرای توافق هستهای با رئیس جمهور
ایران تماس گرفت و گفت :این روز برای ارتباطات
بین المللی روز بســیار خوبی است .دو طرف در
توگوی تلفنی بر لزوم عمل به تعهدات
ایــن گف 
از سوی طرفهای حاضر در توافق تاکید و برای
فراهم کردن زمینههای گسترش همکاریهای
اقتصادی و دیپلماتیک با یکدیگر توافق کردهاند.
موضوع ســفر هیئت تجاری انگلیــس به ایران
که در ماههای آینده انجام میشــود نیز از دیگر
توگوهای کامرون و روحانی بود.
محورهــای گف 
بر اساس اظهارات سخنگوی دفتر نخست وزیری
توگوی تلفنی درباره
انگلیس ،کامرون در این گف 
سه شهروند انگلیسی دربند ایران نیز با روحانی
رایزنی کرده و در مورد امکان بهبود وضعیت آنها
توگو کرده است.
گف 

