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بانک مرکزی ضوابط فعالیت صرافی ها و موارد مجاز برای دریافت ارز را اعالم کرد

 33اولویت
تخصیص ارز

ارزیابی ظریف از تجاوز امریکا ،انگلیس و فرانسه به سوریه
در گفتوگو با «ایران»:

حمله برای
دفاع از تروریستها

 بانک مرکزی گروههای مشمول دریافت ارز  4200تومانی را معرفی کرد جهانگیری :تخصیص مابه التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کاالهای اساسی و نیز داروهایمورد نیاز در سریعترین زمان الزم تأمین خواهد شد
5

هیچ وقت به«دیپلماسی نمایشی» اعتقاد نداشتهام
حفظ منافع ملی مهمتر از برجام است
3

ابوالفضل نسائی  /ایران

گــفت وگو

گــروه سیاسی

مریم ساالری
روزنامه نگار

سرنوشت برجام به تصمیم دولتمردان امریکا در اردیبهشت
مــاه پیــش رو گره خورده اســت .تصمیمی که ترامــپ بر پایه
آن و بــرای عملــی کــردن تحقــق وعــده خــروج از برجــام به
حمایــت حامیــان کم شــمار داخلی و خارجــیاش دلخوش
کــرده اســت .گرچه ناظــران بینالمللی تغییــرات زودهنگام
او در ترکیــب تصمیــم ســازان سیاســت خارجــیاش را گامی
جدی به ســمت خروج از برجام دانســتهاند با این حال بنای
مســتحکم سیاســی و حقوقی توافق با ایران و مخالفت جدی
ســایر طرفها بــا بر هم زدن آن ،این فرض را قوت بخشــیده
کــه ترامپ همچنــان برای مواجهــه با «ایران بــدون برجام»
مردد اســت .مواجهــهای که محمدجواد ظریــف در گفتوگو
بــا روزنامــه ایــران ،آن را ســخت و پرچالــش توصیــف کــرد و
ترامــپ را بازنــده صحنــهای که خود آراســته اســت ،توصیف
کــرد .بخش مهــم گفتوگویمان با ظریف کــه چند روز پیش
در دفتــرش انجام شــد ،در حالی به موضوع توافق هســتهای

و ســناریوی احتمالــی ایــران اختصــاص یافت کــه امریکا روز
شــنبه با همراهی فرانســه و انگلیس به بهانه استفاده دولت
بشــار اسد از تسلیحات شــیمیایی ،حمله نظامی محدودی را
علیــه دولت ســوریه ترتیب داده بود .وزیر امــور خارجه ایران
در نخســتین واکنش ،این رویداد را در آستانه پیروزی میدانی
بــزرگ و تعیین کننده دولت دمشــق ،پیــام معنادار غرب در
حمایت از جریانهای تروریستی منطقه خواند.
٭٭٭
حمله نظامی امریکا  ،فرانسه و انگلیس به سوریه در چه شرایطی
و بــا چه هدفی صــورت گرفــت؟ پیامدهای چنیــن اقداماتی در
شرایطی کنونی سوریه چیست؟
بایــد به زمــان انجام این گونــه حمالت دقت کــرد .هم حمله
گذشــته امریــکا و هــم حملــه اخیــر این کشــور که با مشــارکت
فرانســه و انگلیــس صــورت گرفتــه اســت ،دقیقــاً در زمانــی
صــورت گرفته که ارتش ســوریه در آســتانه پیروزی های بزرگ
و تعیین کننده میدانی قرار داشــته اســت .قبالً هم گفتهام این
گونه اقدامات را تنها میتوان به عنوان پیامی به تروریستها و
افراط گرایان برای حمایت دانست .یکی از ابعاد این حمله که

پیام های سیاسی حمله موشکی به سوریه

حمله موشــکی که در ســوریه صورت گرفت ورای ادعای
اول دفتر
تنبیــه دولــت ســوریه بــه بهانــه اســتفاده از تســلیحات
شــیمیایی در شــهر دومــا کــه هنــوز ابعــاد و حقایــق آن
مشخص نیست؛ اهداف متفاوتی را در سطح دیپلماسی
بینالملل پیگیری میکند.
قاسم محب علی
بــا ایــن تعبیر هدف از عملیات اخیــر امریکا و متحدان
مدیر کل پیشین
اروپایــیاش علیه ســوریه نــه ضربه زدن بــه مراکز نظامی
خاورمیانه وزارت
امور خارجه
ایــن کشــور ،نه ســقوط دولت بشــار اســد و نــه مقدمه یک
اقدام نظامی مســتقل علیه متحدان ســوریه؛ بلکه انتقال
یک پیام سیاســی و در واقع واکنشــی شدید به آن روندی است که از سوی ایران،
روســیه و ترکیه در قالب روند آســتانه پیش میرود و به نظرمی رســید تا بخش
مهمی از راه را تا رسیدن به سرانجام و ایجاد صلح در سوریه طی کرده است.
آنها تعمد داشتند تا این پیام را منتقل کنند که مسأله سوریه بدون مصالحه
بــا امریــکا و اروپــا قابل حل نیســت و تصمیم گیــر نهایی در این ماجرا روســیه و
دیگــر طرفهــای ضامــن مذاکرات آســتانه نیســتند .انتقــال این پیــام بویژه در
شرایطی که حتی نسبت به تمایل حضور برخی طرفهای اروپایی در مذاکرات
بیاعتنایــی شــد؛ بهطور خاص روســیه را مخاطــب قرار میدهــد .بنابراین یک
هدف این عملیات موشــکی این بود که گفته شــود روسیه تنها یک طرف مسأله
اســت و نــه فعال ما یشــاء این معادلــه .بنابر ایــن وقتی ســقف بازیگریاش به
ســقف بازیگــران بزرگتری مثل اتحادیه اروپا یا امریــکا برخورد کند دچار چالش
می شود .با این حال مشخص است که این پیام در حدی منتقل شد که روسها
ناگزیر و وادار به واکنش نشوند و از این جهت مالحظات الزم را انجام دادند.
وجــه دیگر ناظر بــر تحوالت اخیر ســوریه را بایــد در نگرانیهای طرفهایی
چــون عربســتان ،اســرائیل ،امریــکا و اروپــا و حتــی ترکیــه دربــاره ســهم نفوذ و
توجو کرد .آنچه بیش از هر چیز برای آنها
قدرت در ســاختار آتی ســوریه جســ 
مســأله اســت میزان ســهم و نقش ایران اســت .نگرانی که ســبب میشود آنها
بخواهنــد این پیام را منتقل کنند که الزم اســت یک پــای گفتوگوها و مذاکرات
دیپلماتیک ســوریه باشند .خواستی که در قالب مذاکرات ژنو دنبال میکردند و
با طرح مذاکرات آســتانه به حاشــیه رانده شــد .بنابر این یک وجه این عملیات
نظامی هشدار و اعمال فشار برای بازگشت به آن روند گفتوگو است.
بــا ایــن تفاصیــل واقعیــت آن اســت کــه هــر یــک از بازیگران،تواناییهــا و
محدودیتهــای خــاص خــود را دارنــد .چنانکــه امریــکا و متحدانــش از قبــال
تجربیات پیشــین در افغانســتان ،عراق و لیبی مایل نیستند نیروهای خود را در
عملیات زمینی وارد کنند .این محدودیت بزرگی اســت که ســبب میشــود آنها
بخواهنــد از امکانــات بازیگــران دیگر در راســتای منافــع خود اســتفاده کنند .در
نتیجه آنها نمیتوانند تعیین کننده سرنوشت بحران سوریه باشند .در این میان
ایران به عنوان یک قدرت منطقهای علی رغم نفوذ و تأثیرگذاریاش در سوریه
با محدودیت ارتباط با دیگر بازیگران مسأله سوریه مواجه است؛ محدودیتی که
ضروری است دیپلماسی منطقهای ایران از آن عبور کند و بر امکان تأثیرگذاری
خود در حل بحران سوریه و روند پیش روی آینده آن بیفزاید.

مغفول مانده و به آن توجهی نشــده ،این بوده است .سازمان
منع ســاحهای شــیمیایی در الهه به عنوان یک سازمان خلع
ســاحی مؤثر در خلع ســاح شــیمیایی در جهــان قصد اعزام
تیم حقیقتیاب به ســوریه را داشــته است .این تیم در آستانه
ورود بــه ســوریه بــرای انجــام تحقیقــات میدانــی درخصوص
حادثــه دومــا بودهاند ولــی قبل از اینکــه این تیم وارد بشــود و
کار خــود را آغــاز کند ،این حمالت صورت میگیرد .یعنی ســه
کشور امریکا ،انگلیس و فرانسه نه تنها نسبت به سازمان ملل
و شــورای امنیــت بی توجهی نشــان دادهاند بلکــه عمالً با این
کارشــان ضربه بزرگی به اعتبار و جایگاه حرفهای سازمان منع
سالحهای شیمیایی وارد کردهاند که باید پاسخگوی آن باشند.
مــا به عنــوان قربانــی کاربرد ســاحهای شــیمیایی بــا هرگونه
کاربــرد این گونه ســاحها توســط هر کســی و در هــر جایی و به
هــر بهانهای مخالفیم و در عین حال قویاً معتقدیم که چنین
ادعاهایی که از طریق ساز و کارهای حقوقی و فنی بینالمللی
بــه اثبــات نرســیده باشــد ،نبایــد
بهانــهای بــرای اقدامــات یکجانبه
تجاوزکارانــه بــه کشــورها باشــد .ادامه در صفحه 3

وزیر کشور خبر داد

بازنگری در مصوبات مربوط به حجاب

نود و نهمین جلسه شورای اجتماعی کشور دیروز با موضوع
بررسی آخرین وضعیت حجاب در کشور به ریاست عبدالرضا
رحمانی فضلی وزیر کشــور در محل وزارت کشور برگزار شد.
به گزارش «ایران » عبدالرضا رحمانیفضلی در این جلســه
در ســخنانی با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب مســألهای
فرهنگــی و اجتماعــی اســت ،اظهــار داشــت :ایــن موضــوع
فرهنگی که بخشــی از آن به مسائل اعتقادی برمیگردد نیاز
است که اقدامات مبناییتر و دقیقتر و مداوم با در نظر گرفتن
جنبههای تشــویقی همراه با اقناعســازی و همــکاری و وفاق
پیــش برود .وی در ادامه افزود :از ســوی دیگر انجام وظیفه و
تکلیف همراه با اعتقاد و باور و گرایش دل و قلب توسط خود
فرد صورت میگیرد لذا در گام نخســت بایــد اعتقاد و ایمان
داشته باشیم این موضوع را بر اساس تکالیف قانونی و شرعی
که داریم پیگیری و ترویج کنیم همچنین با ایجاد مشوقهایی
باید انگیزه بیشتری هم در افراد به وجود بیاوریم.

بــرش

سجاد صفری
عکاس

قائم مقام رئیس شــورای اجتماعی کشــور بــا بیان اینکه
این ســازمان اجرای مصوبات را پیگیــری جدی کند ،تصریح
کــرد :برنامــه جامــع و تقســیم کار ملی کــه در گذشــته وجود
داشته کماکان وجود دارد لذا با توجه به گذشت زمان و ایجاد
شــرایط متفاوت در جامعه از دستگاهها نظر خواهی صورت
بگیرد تا بر اســاس شــرایط جدید یک بازنگری در این برنامه
جامع و تقسیم کار ملی صورت پذیرد ،از سوی دیگر در اجرای
این برنامه ضمانت اجرایی دیده نشــده کــه باید در بازنگری
جدید به این مســأله توجه شــود .ظرف یک ماه آینده نسبت
به جمع بندی نهایی در این خصوص اقدام شــود تا آن را به
شــورای عالی انقالب فرهنگی ارائه کنیم .رحمانی فضلی با
اشاره به اقدامات وسیعی دشمنان در زمینه فرهنگی و ترویج
اقدامات تضاد با فرهنگ اسالمی تأکید کرد :حرکت بر خالف
این جریان عظیم بینالمللی کار بسیار سختی است؛ بنابراین
باید نهایت تالش خودمان کنیم و نباید ناامید شویم.

بارانبهاریدرتهران

رایزنی روحانی و پوتین درباره بحران سوریه
گفت و گو با جواد قارایی کارگردان مستند «ایرانگرد»

کشف دوباره
سرزمینمادری
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کار و زندگی روی بزرگترین نفتکش دنیا

عاشقی در میان
امواج سهمگین

9

در گفتوگوی تلفنی با رؤسای جمهوری ایران و روسیه صورت گرفت

رایزنی روحانی و پوتین درباره بحران سوریه
رؤســای جمهــوری ایــران و روســیه در
گفتوگویــی تلفنــی آخریــن تحــوالت
بینالمللــی ،منطقــهای ،اوضــاع
ســوریه و چگونگی همکاریها و روابط
دوجانبه تهران-مسکو را مورد بررسی
قرار دادند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
دولــت ،حســن روحانــی دیــروز-
یکشــنبه -در تمــاس تلفنــی بــا
«والدیمیــر پوتیــن» رئیــس جمهوری
فدراســیون روســیه ،حملــه امریــکا،
فرانســه و انگلیس به ســوریه به بهانه
اســتفاده از سالح شــیمیایی را اقدامی
تجاوزکارانه و در راســتای روحیه دادن
به تروریســتهای شکســت خورده در
این کشور عنوان کرد و گفت :اگر تجاوز
و نقــض آشــکار قوانیــن بینالمللــی
بــه ســادگی و بــدون پرداخــت هیــچ
هزینهای از سوی عامالن آن امکانپذیر
شــود ،بایــد شــاهد بیثباتیهــای
جدیدی در نظــام بینالملل و منطقه
باشــیم.رئیس جمهوری با بیان اینکه
«این اقــدام تجاوزکارانه امریکا نشــان
داد که با تروریســتها رابطه مستقیم
دارنــد» ،افزود :امریکاییهــا زمانی که
احســاس کردنــد دســت تروریســتها
از منطقــه مهمی مانند غوطه شــرقی
کوتاه شــده ،این گونــه عکسالعمل از
خود نشان دادند.
روحانــی افــزود :حملــه امریــکا و
متحدانــش بــه ســوریه نشــان دهنــده
آن اســت کــه در مســیر مبــارزه نهایی
بــا تروریســم در ســوریه با مشــکالت و
مســائل جدید روبــهرو هســتیم و باید
رایزنــی و همــکاری بیشــتری بــا هــم
داشته باشیم.
رئیــس جمهوری با اشــاره به اینکه
امریــکا و برخــی کشــورهای غربــی
نمیخواهند که اوضاع سوریه براحتی
بــه ثبــات دائمــی برســد ،گفــت :بایــد
بــرای حــل بحــران ســوریه بر ســرعت
عمــل در اقدامــات خــود بیفزاییــم و
در این راســتا جمهوری اســامی ایران
آمادگــی دارد تا همکاریهــای خود با
روســیه را در چارچوبهای دوجانبه و
سهجانبه افزایش دهد.
روحانی افزود :متأســفانه همزمان
بــا تنشآفرینیهای جدیــد در منطقه
رژیم صهیونیســتی دست به اقدامات

روحانی  :برای حل بحران سوریه باید
بر سرعت عمل در اقدامات خود
بیفزاییم و در این راستا ایران آمادگی
دارد تا همکاریهای خود با روسیه را
در چارچوبهای دوجانبه و سهجانبه
افزایش دهد
تجاوزکارانــه جدیــد علیــه مــردم
فلســطین زده و این در حالی است که
نباید اجــازه دهیم آتش تنشــی جدید
در منطقه شعلهور شود.
روحانی همچنین با اشــاره به وقوع
فاجعــه انســانی در یمــن بــر ضرورت
ارســال کمکهــای بشردوســتانه بــه
آنان تأکید کــرد و گفت :ادامه درگیری
و کشــتار مــردم در یمــن به نفــع هیچ
کس نیســت و ایران آماده کمک به هر
روندی در راســتای برقراری آتشبس،
امنیت ،صلح و نجات مردم این کشور
است.
رئیس جمهــوری همچنین با بیان
اینکــه روابــط و همکاریهــای ایــران و
روســیه در بخشهای مختلف بخوبی
در حــال پیشــرفت بــوده و توســعه
مناسبات ،تحرک شایان ذکری داشته،
اظهار امیدواری کرد با تالش مسئوالن
دوکشور روابط و همکاریهای تهران-
مســکو بویــژه در زمینــه اقتصــادی و
تجاری گسترش یابد.
روحانی ادامــه داد :اراده جمهوری
اســامی ایــران بــر توســعه روابــط و
همکاریهای نزدیک و صمیمانهتر با
روسیه است.
«والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری
فدراســیون روســیه نیــز در ایــن
گفتوگــوی تلفنــی ،با اشــاره بــه اینکه
ایران و روســیه در بســیاری از مسائل و
موضوعــات منطقــهای و بینالمللــی
دیدگاه مشــترکی دارنــد ،گفت :حمله
امریــکا و کشــورهای غربــی بــه ســوریه
با هــر بهانــهای نقض فاحــش قوانین
بینالمللــی اســت و این اقــدام امریکا
و متحدانــش چیــزی جــز جنایــت
بینالمللــی و تجــاوز نبــوده و بهانــه
کاربــرد ســاح شــیمیایی در ســوریه

بی اساس و خالف واقع است.
پوتیــن با بیــان اینکه حملــه امریکا
بــه ســوریه در حالــی انجــام شــد کــه
کارشناســان کمیســیون بینالمللــی
منع سالحهای شیمیایی برای بررسی
وارد ســوریه شده بودند ،اظهار داشت:
سازمان ملل متحد برای اجماع میان
کشــورها ایجاد شــد و نباید در راســتای
تأمیــن منافع سیاســی برخی قدرتها
باشــد چراکه اگر همه بخواهند با شیوه
خود در عرصــه بینالملل عمل کنند،
با هرج و مرج مواجه خواهیم شد.
وی بــا تأکید بر اینکه «این اقدامات
متجاوزانــه مانــع از تالش ما در مســیر
مبــارزه با تروریســم و افــراط گرایی در
منطقــه و بویــژه ســوریه نمیشــود»،
گفت :روند رســیدن به صلح در سوریه
بــا این اقدام امریکا دشــوارتر شــد ،اما
بایــد در هر صــورت رایزنیهــا و روابط
ســهجانبه ایران ،روســیه و ترکیه ادامه
یافتــه و بــرای توســعه صلــح و ثبات و
برقراری گفتوگو در این کشــور تالش
کنیم.
رئیس جمهوری روســیه با اشاره به
ضــرورت اقدامــات بــرای حــل بحران
انســانی در یمــن و آتشبــس در ایــن
کشور ،خاطرنشــان کرد :ایران و روسیه
بایــد بــا هماهنگی بیشــتر در راســتای
توســعه صلــح و ثبــات در منطقه گام
بردارند.
پوتیــن همچنیــن بر توســعه روابط
و همکاریهــای همــه جانبــه تهــران-
مســکو بویــژه در بخــش اقتصــادی و
تجــاری تأکید کــرد و گفت :در شــرایط
کنونــی اســتفاده از تمامــی ظرفیتها
و توانمندیهــا در راســتای گســترش
روابــط و مناســبات ایــران و روســیه
ضروری است

