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* امت والیی و صبور ایران! اکنون صبر مثال زدنی شما به بار نشسته است. با عنایت 
خداوند متعال و رهبری های بی بدیل ولی امر مســلمین در طول چهار دهه انقالب، 
هیچ زمانی جریان ســلطه در این حد از درماندگی و استیصال و جمهوری اسالمی 
در این حد از اقتدار و ثبات نبوده اســت. لــذا تفاله های داخلی آنها با تمام توان به 
دنبال تحریف حقایق و شبهه افکنی و تشویش اذهان مردم هستند. مراقب ترفندهای 

خائنانه آنها باشیم. تا فتح نهایی یک یا حسین دیگر!
شیخ االسالم
* این جمله از شهید بهشتی به یادگار مانده که فرموده اند آنقدر کار در این جامعه 
هســت که دیگر استراحت بی اســتراحت، امروز دولت آقای رئیسی را در این وضع 

می بینیم و دعا می کنیم موفق بشود.
خجسته
* همان طوری که رهبر معظم انقالب اسالمی از دستگاه قضایی خواستند با کسانی 
که امنیت روانی مردم را با دروغ و شایعه به مخاطره می اندازند برخورد شود، امیدوارم 
دستگاه قضا لحظه ای درنگ ننماید و به این مسئله مهم توجه و با متخلفان برخورد 
کند. نقشــه راه دستگاه قضا در دیدار مسئولین این دستگاه با امام المسلمین کامال 
شفاف و روشن بیان شد. ان شاءاهلل شامل مرور زمان نشود و مدیران انقالبی، توانمند 

و مردمی این قوه برای اجرایی کردن رهنمودهای حضرت آقا برنامه ریزی نمایند.
اکبر زاده

* با مین های متعددی که دشــمنان توســط عوامل داخلی خود در طول سال های 
گذشــته بر سر راه پیشرفت کشورمان کاشته بودند طبق محاسبات آنان باید ایران 
منهدم می شــد و از بین می رفت ، ولی دولت انقالبی آقای رئیسی برخالف خواسته 
آمریکا روی کار آمد و توانســت بخشی از این مین های کار گذاشته را خنثی کند و 

علت عصبانیت دشمنان همین موفقیت دولت جدید است.
روزبه
* آمریکای جنایتکار که در خیلی از کشورها با قلدری کار خود را پیش برده تصور 
می کند ایران هم مثل آن کشورهاست که بخواهد با زور خواسته خود را در برابرش 
به کرســی بنشاند و با زبان تهدید ســخن  بگوید. البته بیش از چهار دهه است که 
ایران را آزموده و از اقتدار ایران سیلی هم خورده است. اگر عاقالنه به سمت پذیرش 
خواسته های ایران و عملی کردن آنها بیاید امیدی هست توافقی صورت گیرد و اال 
اگــر بخواهد از مواضع باال برخورد کنــد اوالً هیچ توافقی صورت نمی گیرد در ثانی 

هیچ غلطی هم نمی تواند بکند.
زارعی نژاد
* برخی روزنامه های زنجیره ای به جای این که به اقتدار نظام کمک کنند و به تیم 
مذاکره کننده توصیه کنند که مبادا از اصول عقب نشینی کند و باج به دشمن بدهد 
گویا ســخنگوی کاخ سفیدند و اظهار می دارند حاال که آمریکا کوتاه نمی آید، ایران 
کوتاه بیاید! یعنی مثل دولت قبل که زبان دنیا را بلد بود جمهوری اسالمی فقط بگوید 
چشم هرچه آمریکا می خواهد! واقعا این جهالت و حماقت است یا رذالت و پستی؟
نامجویی
* شــهید بهشتی واقعا مظلوم بود و هست. این که یک عالم دینی، صاحب اندیشه، 
اهل منطق و اســتدالل و اهل تعامل با جوانان و دلسوز به حال آنان را در آن زمان 
رهبر چماقداران می نامیدند و فتنه گران در این زمان او را طرفدار فتنه معرفی کنند 

نشانه استمرار مظلومیت آن مرد بزرگ است.
اقبالی
* مرحوم عالمه محمدتقی جعفری در کتاب »امام حســین شهید فرهنگ پیشرو 
انسانیت« گفته قدرتمندترین افراد کسی است که قدرت مالکیت بر خود را داشته 
باشد و بالعکس اگر کسی مالک همه دنیا باشد ولی از مالکیت بر خویشتن محروم 

باشد چنین شخصی را باید ناتوان ترین افراد محسوب کرد.
آتشکار
* آمریکایی ها و اروپایی ها باید تصمیم بگیرند که آیا می خواهند منافع ایران و حقوق 
بین الملل را در نظر بگیرند یا دنبال زورگویی هستند. اگر درست و در مسیر حق و 
منطقی رفتار کنند توافق دست یافتنی است و اال ایران برای زورگویی آنها تره خرد 

نخواهد کرد و قدرت درهم کوبیدن آن را هم دارد.
یعقوبیان
* واقعیت این است که دشمنان ایران از آمریکا گرفته تا اسرائیل و کشورهای اروپایی 
برای محکوم کردن ایران در پرونده هسته ای مدرک قابل ارائه و محکمه پسندی در 
دست ندارند ، ولی گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را مامور کرده اند 
که برای تحت فشــار قرار دادن کشورمان به بهانه های مختلف با پرونده ایران بازی 

کند. ولی مطمئنم از این بازی کثیف هم خسته و متضرر خواهند شد.
صبح روان
* همیشــه رســم بر این بوده که کشــورها برای پایان دادن به جنگ ها از طریق 
مذاکره تالش می کردند ، ولی االن می شــنویم که جانسون نخست وزیر انگلیس به 
رئیس جمهــور اوکراین برای یافتن راه حل برای پایان بخشــیدن به جنگ از طریق 
مذاکره هشدار داده است. با این حساب معلوم شد کاسبان جنگ اوکراین چه کسانی 

و چه کشورهایی هستند.
فتحیان
* با توجه به شروع مجدد مذاکرات هسته ای عرض می کنم ایران نشان داده عزتمندانه 
رفتار می کند و زیر بار فشار نمی رود. در تمام مذاکرات سیاسی و فنی صورت گرفته، 

فقط این طرف مقابل است که باید تصمیم بگیرد منافع ایران را رعایت کند.
صاحبکار
* خشکسالی در کشور جدی است امیدواریم با امکانات و فناوری های بومی که برای 

باروری ابرها تهیه، تولید و ساخته شده است این مشکل به حد اقل برسد.
هادی زاده

* آمریکای جنایت پیشه و جنایتکار طی عمر کوتاه خود بیش از 62 کودتا در کشورهای 
دنیا داشته است و چه قدر نیز تالش برای کودتا داشته ولی موفق نشده است. ایران 
اسالمی یکی از کشورهایی است که با طراحی کودتای نوژه و حتی با ورود نظامی به 
طبس و... نه تنها موفق به سرنگونی نظام برخاسته از اراده اسالمی مردم نشد بلکه 
با کلی خســارت و آبروریزی از معرکه  گریخت. این چنین قدرت ضدبشری وقتی از 

حقوق بشر سخن می گوید فقط حالت تهوع به شنونده دست می دهد!
عبدالملکی
* دبیرستان علمیه در منطقه 12 میدان بهارستان بیش از 120 سال قدمت دارد. 
نام آوران بزرگی در این دبیرستان تحصیل کرده و امروز از دنیا رفته اند. وجود مدارک 
تحصیلی بسیاری از گذشتگان در این مدرسه به آن حالت موزه را داده است. با کمال 
تأسف گفته می شود آموزش و پرورش منطقه تصمیم به انحالل و از بین بردن این 
هویت و اثر فرهنگی گرفته است. اگر چنین خبری درست باشد باید مسئوالن باالتر 

در آموزش و پرورش از این کار ممانعت کنند.
یاوری
* تاریخ کوتاه 200ساله آمریکا که مثل ایران سابقه تمدنی 7 هزار ساله ندارد سرشار از 
تهاجم، تجاوز و اشغال کشورها و کودتاها و قتل عام مردم بی گناه است. آن وقت چنین 
کشوری از حقوق بشر سخن می گوید. واقعا اگر ذره ای عقل داشتند باید دهانشان را 
ببندند و از هرچه حرف می زنند دیگر از حقوق بشر سخن نگویند. زندان های مخوف 
گوانتانامو و ابوغریب و شــکنجه های وحشیانه و زندانیان را در برابر سگ های درنده 

رها کردن در طول تاریخ جهان بی سابقه است.  ای لعنت بر حقوق بشر آمریکایی.
واضحی فر

* جنایت های بزرگ آمریکایی ها مانند به شــهادت رساندن سردار سلیمانی موجب 
شکســت آنها در تمام حوزه ها شده است. واقعیت این است که آمریکا مجبور شده 
ظاهری پیروزمندانه از خود نشــان بدهد ولی پشت این ظاهر پیروزمندانه شکستی 

بزرگ نهفته است.
یزدانی پور

* بســیار ساده لوحانه است که فکر کنیم مشــکالت مملکت با مذاکره مستقیم با 
آمریکا حل می شود. آقای ظریف که با همتای آمریکایی خود قدم زد چه چیزی جز 

فریب و ضرر به دست آورد؟
دزفولی
* تاکنــون غربی ها چندین بار برای احیای برجام و بازگشــت ایران به توافق مورد 
پسند و رضایت خود ضرب االجل مشخص کرده بودند ولی نتیجه نگرفتند و مجبور 
به همراهی شدند. امروز هم وضعیت همان است و نباید از حقوق خود کوتاه بیاییم.
صانعی
* دولت یازدهم فقط روی بسته شدن توافق تمرکز داشت و تقریبا برای بعد از توافق 
و امکان بهره مندی ایران از توافق فکر ی نمی کرد. لذا دیدیم که برجام به خســارت 
محــض برای ما تبدیل شــد. اکنون هم دولت، قبــل از هرتوافقی باید به بعد از آن 

بیندیشد و اال صرف احیای برجام مشکل گشا نیست.
کارجویی
* گروه 7 در پایان نشســت خود آنچه مستحق خودشان بود با فرافکنی نثار ایران 
کردند. آنها در واقع خباثت، شــیطنت و بدعهدی خود را به اثبات رســاندند. معلوم 
شــد با این قاتل میلیون ها انســان در یمن، عراق، سوریه، افغانستان، فلسطین و... 

نمی توان عهدی منعقد کرد.
دشتبان زاده

* آزاد راه تهران قم نیازمند لکه گیری و ترمیم اســت مســئولین امر نسبت به رفع 
مشکل اهتمام ورزند.

0930---5924
* متأسفانه بار دیگر سگ های ولگرد جان کودک 4 ساله دیگری را گرفتند. از تمامی 
شهرداران شهرهای کشور درخواست می شود برای جمع آوری و مهارسگ های ولگرد 
تدبیری نمایند تا شاهد حوادث غمبار این روزها نشویم. تکلیف افراد فاقد وجدانی را 
هم که با مزاحمت در این زمینه جان شهروندان را به خطر  انداخته اند باید معلوم کرد.
غالمی

سطح توافقات تجاری ایران
با 13 کشور به 110 میلیارد دالر رسید

 در نتیجه 9 ماه دیپلماســی اقتصادی، سطح توافقات اقتصادی ایران با 
13 کشور به 110 میلیارد دالر رسیده است.

در این باره روزنامه ایران گزارش داد: از ابتدای سال جاری با ورود هیات های 
اقتصادی بـه ایـران و اعـزام هیأت های تجاری از ایران به کشورهای مختلف 
و همچنین مذاکرات گسترده ای که دولتمردان با سیاست گذاران کشورهای 
همسایه و غیرهمسایه آغاز کردند، فصـل جدیدی از همکاری های تجاری و 
اقتصادی ایران حداقل با 13 کشور شروع شده و پیش بینی ها حکایت از آن 
دارد که به زودی ایران به تجارت بیش از 160 میلیارد دالر دست پیدا می کند. 
براساس آمارها در 10 ماهه گذشته روابط اقتصادی ایـران بـا کشورهای 
همسایه 4۵0 درصد رشد داشته است. در این میان دولت از امکان دیگری هم 
برای توسعه روابط تجاری استفاده کرده که تهاتر است؛ سال گذشته تجارت 
کشور بدون نفت بیش از 100 میلیارد دالر بوده که بخش قابل توجهی از آن 

از طـریـق تهاتر )بدون سوئیفت( انجام شده است.
پیگیری برای افزایش ســطح مبادالت تجاری با قطر به 2 میلیارد دالر، 
با قزاقســتان به 3 میلیارد دالر، با پاکســتان به ۵ میلیارد دالر، بالروس به 
یــک میلیارد دالر، عمان 4 میلیارد دالر، ترکیــه 3 میلیارد دالر و عراق به 
20 میلیــارد دالر، از جمله اولویت های دیپلماســی اقتصادی دولت در چند 

ماه اخیر بوده است.
بورس آمریکا زیانبارترین دوره

در 50 سال اخیر را سپری می کند
بورس آمریکا طی چند ماه اخیر عملکرد زیانباری را پشت سر گذاشت و 

بدترین عملکرد طی ۵0 سال گذشته بود.
این خبر را »سی ان بی سی« منتشر کرد و نوشت: نیمه نخست سال جاری 
میالدی که به تازگی پایان یافته اســت، برای بسیاری از سرمایه گذاران دوره 
بســیار زیانباری بود و عوامل گوناگونی که سبب عملکرد بسیار بد بورس ها 
شده اند، در نیمه دوم امســال همچنان اثرگذار خواهند بود. عملکرد بورس 
آمریکا در نیمه نخست سال جاری، بدترین عملکرد نیمه نخست از پنج دهه 
پیش بود و علت اصلی این وضعیت وخیم در بازار، تورم است که پیش بینی 
شده برای مدتی نسبتا طوالنی باال باقی می ماند. در آمریکا، اروپا و بسیاری از 
اقتصادهای دیگر، نرخ های تورم به شدت باال رفته و تقریبا تمامی بانک های 

مرکزی در حال محدود کردن سیاست های حمایتی هستند.
هزینه زندگی در آمریکا ابتدای ســال جاری میالدی در باالترین سطح 
طی چهار دهه قبل قرار داشت و شاهد رشد بیش از پیش نرخ تورم هستیم. 
موضوع دیگر این اســت که بانک مرکزی در ابتدا تصور می کرد، نرخ باالی 
تورم »زودگذر« است؛ در نتیجه اقدامی برای مهار آن انجام نداد. حاال کامال 
مشــخص است که این نهاد از تورم عقب مانده و در حال باال بردن نرخ های 
بهره اســت؛ اما این اقدام، اقتصاد و بورس را که هنوز از اثرات همه گیری به 
طور کامل رها نشده اند، در معرض خطر قرار می دهد. در نیمه نخست سال 
جاری، نتیجه تحوالت اقتصادی و ژئوپلیتیک در جهان و اقدامات بانک مرکزی 
بســیار منفی بوده است. شاخص S&P در بورس آمریکا 20 درصد کاهش 
یافت و این نشان می دهد که ریسک پذیری سرمایه گذاران در تمامی بازارهای 
پرریسک از بورس تا بازار ارزهای دیجیتالی و... کاهش شدیدی داشته است. 
یکی از تحلیلگران ارشد می گوید: »همه چیز از تورم باال نشأت گرفته است. 
بانک مرکزی بود که پیش بینی کرد تورم زودگذر اســت و به سیاســت های 
انبساطی خود ادامه داد. دولت نیز برنامه های حمایتی جدیدی را اجرا کرده 

و به این شکل بود که به این جا رسیدیم.«
 اختالل ها در زنجیره های تأمین که بانک مرکزی معتقد بود به زودی رفع 
می شود، یکی از عوامل مهم رشد نرخ تورم بوده است و در ماه های آینده نیز 

اثرات آن ادامه پیدا خواهد کرد.
تقاضا به سرعت رشد کرده است؛ در حالی که بخش حمل ونقل نتوانسته 
است کاالها را به موقع وارد بازار کند. از سوی دیگر، جنگ اوکراین بر شدت 
برخی مشکالت افزوده؛ یعنی قیمت انرژی و مواد غذایی را باالتر برده و مشخص 
نیست که شرایط چه وقت تغییر خواهد کرد. بانک مرکزی به نشانه هایی که 
از رشد نرخ تورم نمایان شده بود، توجه نکرد و حال قصد دارد به هر قیمت 
نــرخ تورم را پایین آورد. ابهام دربــاره اقدامات آتی بانک مرکزی بر وخامت 
اوضاع افزوده است. در پایان سال گذشته، بانک مرکزی پیش بینی کرده بود 

که نرخ تورم سال جاری 2/6 درصد است.

عوامل رشــد نرخ تورم قدرتمند هســتند و برای مدتی طوالنی ضعیف 
نخواهند شــد؛ بنابراین در نیمه دوم ســال جاری میالدی فشارهای تورمی 
شــدید خواهد بود. اگر بانک مرکزی مهار بی قید و شرط تورم را در اولویت 
قرار دهد، رکود بسیار محتمل است؛ رئیس دویچه بانک می گوید که اروپا و 
آمریکا با ریسک رکود مواجه هستند؛ زیرا بانک های مرکزی بر مهار تورم تمرکز 

کرده اند. واکنش سرمایه گذاران به تحوالت ماه های اخیر منفی بوده است.
آخرین تحلیل گوینده رادیو اسرائیل

 از اهمیت برجام و مذاکرات
نماینده مجلس ششم که به خاطر اظهارات وطن فروشانه، از سوی کروبی 
متهم به سخنگویی اسرائیل شد، می گوید: مذاکره کنندگان به هر رویکرد و 

منشی که شده، باید با آمریکا به توافق برسند.
احمد شــیرزاد بر خالف گزارش های بعدی آژانس که ســالمت برنامه 
هسته ای ایران را نشان می داد، در مجلس ششم ادعا کرد ایران درباره برنامه 
هسته ای خود به دنیا دروغ گفته و حاال دم خروس بیرون افتاده است)!( مهدی 
کروبی رئیس وقت مجلس، در واکنش به این ســخنان، شیرزاد را سخنگوی 

رادیو اسرائیل معرفی کرد.
شیرزاد با آن سابقه سیاه، به سایت جماران می گوید: هر روز و ماه و سالی 
که شــرایط تحریم ها ادامه پیدا می کند، مقدار زیادی از منافع ما از دســت 
می رود. بنابراین با اینکه شــرایط تحریمی امروز آرام تر از گذشته شده است، 
ولی همین وضعیت هم منافع زیادی را از ما سلب می کند. ما اگر در قدم اول 
به یک توافق نسبی برسیم و بتوانیم از منافع حاصل از آن استفاده کنیم، به 
راحتی می توان قدم های بعدی را هم برداشت. اما اینکه بخواهیم تمام مسائل 

و مشکالت را در کوتاه مدت حل کنیم، منطقی نخواهد بود.
وی با اشاره به روند مذاکرات هسته ای ایران گفت: در سال های اخیر تقریبا 
اغلب کارشناســان و تحلیلگران سیاسی به این نتیجه رسیده اند که ضرورت 
تنش زدایی در سیاســت خارجی ایران به ویژه در ارتباط با پرونده هسته ای 
بسیار مهم است. به این دلیل که ما در این مدت خسارات زیادی دیده ایم و با 
اینکه تحلیل های زیادی وجود دارد، اما هنوز هم عده ای تالش می کنند بگویند 
مشکل از تحریم ها نیست و مدیریت دولت گذشته مشکل داشته است. ضمن 
اینکه همگان می دانیم که تحریم های وضع شده علیه ایران بسیار ظالمانه و 
یک جانبه هستند، ولی به صرف بازگو کردن این اعتقاد نمی توانیم مشکل را 

حل کنیم بلکه باید برای حل این موضوع وارد عمل شوند.
شــیرزاد ادامه داد: در میان طرف اروپایی و آمریکایی تمایل جدی برای 
حصول توافق وجود دارد. در طرف ایرانی هم چنین تمایلی دیده می شــود. 
بنابراین به نظر می رســد که هیچ کس غیر از اسرائیلی ها در منطقه از توافق 

ناراحت نشود و مانع جدی ای برای عدم توافق وجود ندارد. 
او بیان کرد: ممکن است کسانی فکر کنند که امروز شرایط برای حصول 
توافق خوب نیست و تالش برای این موضوع را به وقت دیگری موکول کنند. 
مــن نیز در دوره ترامپ، همین باور را داشــتم و معتقــد بودم که ما هرگز 
نمی توانیم با روش های ترامپ به توافق برسیم. اما در حال حاضر واقعا شرایط 
از هر نظر برای حصول یک توافق مناســب اســت. به ویژه اینکه نیاز نفتی و 
کمبــود انرژی در جهان، غرب را وادار کرده اســت که وجود ایران را نادیده 
نگیرند. این رویکرد نیز مســتلزم برچیده شدن تحریم ها علیه کشور خواهد 
بود. ممکن است این شرایط در چشم به هم زدنی برهم بخورد و ما با وضعیت 

نامطلوبی مواجه شویم. 
شیرزاد ادامه داد: رهاکردن مذاکره در مقطع فعلی به امید ایجاد شرایط 
بهتر، مانند نفروختن ملک در زمان رونق بازار اســت. متاسفانه طمع شرایط 
بهتر باعث می شود تا خیلی ها در زمان مناسبی که باید ملک خود را بفروشند، 

این کار را نکنند. بازار سیاست هم این گونه است.
وی با اشاره به تقسیم بندی توافق به دو توافق خوب و بد و کنایه عده ای 
به توافق دوران روحانی، گفت: اگر آن توافق به نفع آمریکا و یا به ضرر ایران 
بود چرا آمریکایی ها از آن خارج شــدند؟ دولتمردان آمریکا در دوره ترامپ 
عکس این ادعا را مطرح می کنند. بی تردید همین که آمریکا احســاس کرد 
ایران امتیازات زیادی گرفته، از توافق خارج شــد و این موضوع نشان داد که 

توافق آقای ظریف »توافق خوبی« بوده است. 

اظهارات شــیرزاد درباره ممکن الوصول بودن توافق در حالی اســت که 
آمریکا صرفا مایل اســت به شکل موقت نفت ایران به بازار بیاید و قیمتی را 
که پیش بینی می شــود تا 1۵0 دالر هم باال برود، مهار نماید. اما دولت باید 
با وجود این نیاز راهبردی، حاضر نیســت تضمین معتبری برای دبه نکردن 
دوباره و کارشکنی در مقابل سرمایه گذاری در ایران یا سنگ اندازی در مقابل 

دسترسی ایران به درآمدهای نفتی اش بدهد.
درباره علت خروج ترامپ از برجام هم باید افشــاگری خانم موگرینی را 
یادآور شــد که گفت »من از روحانی تضمین گرفتم حتی در صورت خروج 

آمریکا از توافق و بازگرداندن تحریم ها، ایران باز هم در برجام بماند«!
حمله به روسیه

برای تبرئه کارشکنی آمریکا در مذاکرات 
در حالی که مذاکرات قطر با کارشــکنی آمریکا در زمینه لغو تحریم ها و 
ارائه تضمین معتبر نافرجام ماند، یک نماینده سابق مجلس و حامی دو آتشه 

برجام ادعا کرد روسیه مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات دوحه شده است.
حشــمت اهلل فالحت پیشه به روزنامه شــرق گفت: در یک نگاه کالن ما 
در نظام بین الملل با دو دســته کشور طرف هستیم؛ کشورهایی که با شعار 
استقالل سیاسی و دیپلماتیک در راستای منافع خود گام برمی دارند و دسته 
دوم کشورهایی هستند که در مناسبات جهانی همواره نقش کشورهای همسو 
را بازی می کنند. در این راستا من بارها در گفت وگو با رسانه ها عنوان کرده ام 
جمهوری اسالمی هرچه سریع تر باید گلیم برجام را از جنگ اوکراین بیرون 
بکشد تا آن زمان شاهد حصول توافق باشیم؛ اما نشست دو روزه دوحه نشان 
داد که کماکان گلیم مذاکرات هسته ای ایران در آب گل آلود جنگ اوکراین 
غوطه ور است؛ بنابراین اگرچه در قطر میز مذاکرات خلوت شد  اما باز هم خط 
منافع ملی روسیه در دوحه هم مانع از به نتیجه رسیدن توافقات شد. پس باید 
این گونه نتیجه گرفت که در نشست دوحه آنچه محلی از اعراب نداشت، منافع 

ملی جمهوری اسالمی ایران بود.
از این بابت که متأســفانه کماکان منافع جمهوری اسالمی ایران قربانی 
منافع روسیه به خصوص بعد از جنگ اوکراین شده است؛ آن هم در شرایطی 
که اکنون تمام کشــورها به خصوص همســایگان ما در سایه جنگ اوکراین 
ســعی می کنند بیشــترین تالش را برای تحقق منافع خود داشته باشند اما 
متأسفانه این جنگ به یک کاتالیزوری برای قربانی شدن منافع ایران پیش پای 
منافع روســیه بدل شــده اســت. ازاین رو به صراحت می گویم که آنچه تیم 
 مذاکرات هســته ای ایران در دوحه انجام داد، گفت وگو و چانه زنی نبود  بلکه 

یک وقت گذرانی دیپلماتیک بود.
وی می افزاید: من همواره گفته ام که ایران با تحدید مذاکرات هســته ای 
می تواند مســیری را در پیش بگیرد که هرچه ســریع تر به توافق برسد  اما 
متأسفانه رفتار ایران در این سال ها به نحوی باعث شد که مذاکرات هسته ای 
به منافع دیگر بازیگران بی ربط گره بخورد و این مسئله سبب شد که پرونده 
فعالیت های هسته ای ایران به مسائل غیربرجامی مانند توان موشکی و دفاعی، 
نفوذ منطقه ای، حقوق بشر و سایر مسائل گره بخورد. به موازات آن کشورهای 
دیگری، حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هم این جسارت را پیدا کردند 
که به مذاکرات هســته ای اضافه شوند و این نتیجه مستقیم رفتارهای ایران 
است. در صورتی که مذاکرات هسته ای تنها دو طرف اصلی، یعنی ایران و ایاالت 
متحده آمریکا و یک طرف ناظر یعنی شورای امنیت سازمان ملل دارد؛ بنابراین 
تمام بازیگرانی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به پرونده فعالیت هسته ای 
و مذاکرات اضافه شدند، به دلیل ندانم کاری و دیپلماسی تهران بوده است. 

اظهارات این نماینده سابق مجلس در حالی است که حتی جوزپ بورل 
مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سفر به تهران تصریح کرد 
روسیه مخالف توافق ایران و آمریکا در قطر نیست. اما از این موضع بورل هم 
که بگذریم، باید از آقای فالحت پیشــه پرسید، این روسیه است که برجام را 
نقض کرده، از آن خارج شــده و شمار تحریم ها را به 1700 مورد رسانده یا 
دولت آمریکا؟ روســیه است که باید تعهد بدهد عهدشکنی برجامی را تکرار 

نمی کند یا آمریکا؟ روسیه باید در این زمینه تضمین بدهد یا آمریکا؟
اگر آمریکا می گوید تحریم های اصلی را لغو نمی کند - و آن را به عنوان 
تهدید همیشــگی- باالی ســه توافق کذایی نگه می دارد و حاضر هم نیست 
تضمین معتبری ارائه دهد، چرا آقای فالحت پیشه به جای اعتراض به خیانت 
آمریکا و اذعان به این که آمریکا دنبال توافق متوازن - و مفید به حال ایران 
نیست- روسیه را متهم می کند؟ هدف او از این خوش خدمتی برای آمریکایی ها 
چیست؟ مأموریتی دارد یا آمریکایی ها از او آتویی دارند که مجبور است با این 

ادبیات مغشوش، آنها را تبرئه کند؟

نزدیک به 11 ماه از تأســیس دولت طالبان در افغانســتان 
می گــذرد، اما این دولت در بعد داخلی هنوز مورد شناســایی 
همه اقوام و در بعد خارجی هنوز مورد شناســایی منطقه ای و 
 بین المللی قرار نگرفته است. بیانیه اخیر جلسه علمای طالبان 
- و به عبارتی »لویه جرگه طالبان« -که در کابل برگزار شــد، 
تصویری از یک حکومت تثبیت شده را نشان داد و مدعی شد 
از مرحله شناسایی عبور کرده است و گویا دیگر خود را نیازمند 

آن نمی داند. 
درخصوص وضعیت افغانستان، یک سال پس از روی کارآمدن 

طالبان و شرایط پیش رو نکاتی وجود دارد: 
1- پیروزی طالبان در 24 مرداد سال گذشته، بسیار به آسانی 
صورت گرفت، تا جایی که یکی از  فرماندهان نظامی طالبان گفت، 
»ما بنای ورود به کابل را نداشــتیم و کابل بدون ورود ما سقوط 
کرد و آنگاه ما وارد ارک شدیم بدون آنکه با مقاومت محافظین 
آن مواجه گردیم.« به همین جهت به نظر می آید دولت کنونی 
فرصت آن را پیدا نکرد تا پیش از روی کار آمدن، زمینه به رسمیت 
شناخته شدن داخلی و خارجی خود را فراهم نماید. پس از آن 
نیز روش اداره حکومت طالبان به گونه ای بود که در آن جایی برای 

رسمیت شناخته شدن به چشم نمی خورد. 
حدود 11 ماه پس از تأســیس حکومت طالبان، تالش های 
 معطوف به رســمیت یافتن در بعد منطقــه ای و فرامنطقه ای 
 به جایی نرســیده اســت و در همان حال طالبان تالش نکرده 

تا علت آن را رفع نماید. 
2- »به رســمیت شناخته شــدن« در محیط منطقه ای و 
بین المللی برای یک دولت ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت چرا 
 که پایه مراودات خارجی و انعقاد قراردادها و توافقات حساس
بر این اساس بوده و منوط به آن است. به رسمیت شناخته شدن 
در محیط خارجی فرمول مشــخصی دارد؛ یک وقت یک دولت 
-و در واقع یک نظام سیاسی -از طریق یک انقالب فراگیر پدید 
می آید و کشــورهای دنیا چه با نظام پدید آمده موافق باشند و 
چه مخالف، آن را به رسمیت می شناسند. و یک وقت یک گروه 
با اســتفاده از فعل و انفعاالت داخلی یک کشور دست به ایجاد 
نظام سیاسی جدید می زند، در این جا به رسمیت شناخته شدن 
به صورت طبیعی اتفاق نمی افتد و مستلزم پیگیری نظام جدید 

و فراهم کردن زمینه های آن است. 
در طول حدود یک سال گذشــته، طالبان بدون آن که در 
وضعیت اول -وضعیت شــکل گیری دولت انقالبی -قرار داشته 
باشد، و نیز بدون آنکه زمینه های داخلی آن را فراهم نماید، از 
کشورهای دیگر انتظار به رسمیت شناخته شدن داشت. مهم ترین 
زمینه داخلی به رسمیت شناخته شدن، انتقال از یک دولت طایفی 
به یک دولت ملی می باشد که طالبان به سمت آن نرفته است. 
طالبان باید معرف طوایف غیرپشتون هم باشد تا بتواند نماینده 
 جامعه افغانستان باشد. سهم پشــتون ها در افغانستان حدود 
40 درصد جمعیت و خاک این کشور است و بقیه طوایف -تاجیک، 
هزاره ، ازبک و حــدود ده طایفه دیگر - جمعاً حدود 60 درصد 

جمعیت و خاک افغانستان را در اختیار دارند.
طالبان در طول یک سال گذشته اگرچه از غیرپشتون ها هم 
استفاده کرده  اما رنگ قومی کابینه تغییر عمده ای نکرده است. 
در نگاه اول، تشکیل دولت یک کشور می تواند موضوع داخلی 
آن تلقی شود. در این جا بحث حکومت یک گروه بر یک کشور 
نیست؛ چرا که همه حکومت ها چه ملی و چه طایفه ای، در نهایت 
یک گروه به حساب می آیند، بحث حکومت یک قوم بر اقوامی 

است که اجتماع آنان سبب داشتن اکثریت می شود. 
طالبان از میان اقوام دیگر، عناصری را در پست های حکومتی 
به کار گرفته و در مالقات با هیئت های خارجی، از آن به عنوان 
حکومتی چندقومی یاد می کند و حال آنکه افغانستان ساختار 
قومی -مذهبی دارد و سهیم کردن آنان باید در ساختار متناسب 
 صورت گیرد. از این رو اقوام غیرپشــتون، این نحوه مشارکت 

داده شدن را شراکت متناسب با حق خود نمی دانند. 
3-طالبان در ماده سوم قطعنامه نشست اخیر کابل می گوید 
برخاستن از متن مردم، »دلیل موثق مشروعیت داخلی« می باشد 
در حالی که این از نظر حقوقی باید در قالب های انتخابات یا شبیه 
آن جانمایی شده و قابل استناد باشد. اینکه طالبان در این بیانیه  
اقوام غیرپشــتون در افعانستان را »جزایر قدرت« لقب داده و 
از میان برداشــتن آن را موفقیت به حساب آورده برخاسته از 
همین نگاه است. نتیجه این نوع سیاست ورزی، زیر سؤال رفتن 
مشروعیت در محیط داخلی است که به بحث مشروعیت در بعد 

خارجی نیز سرایت می  کند. 
4- وقتی مشروعیت داخلی پدید آید، مشروعیت خارجی هم 
به دنبال آن پدید می آید و آنگاه روابط خارجی پایداری شکل 
می گیرد. احتیاجات و توانمندی های به هم پیوسته کشورهای یک 

منطقه، آنان را به داشتن روابط خارجی وادار می نماید. 
در طول یک سال گذشته، کشورهای مختلف، طالبان را به 
تشکیل حکومت فراگیر دعوت کرده و آمادگی خود را برای کمک 
به شکل گیری چنین حکومتی اعالم نمود ه اند. از نظر این کشورها، 
حکومت جدید می تواند با محوریت طالبان و مشارکت منتخبین 
اقوام دیگر شکل بگیرد. در این فرمول به محور بودن طالبان و 

نقش کلیدی آن خدشه ای وارد نمی شود. 
5- حکومــت طالبان با در نظر گرفتــن حقوق اقوام دیگر 
می تواند به تشکیل دولتی قوی دست  یابد و کاماًل واضح است که 
امکان تشکیل دولت قوی قومی در کشور چندقومی وجود ندارد. 
افغانستان دشمنان زیادی دارد، آمریکا علی رغم فرار از این 
کشور، از توطئه دست برنداشته است. در محیط منطقه ای هم 
رژیم صهیونیستی و بعضی دولت های دیگر مخالف شکل گیری 
افغانستان قوی هستند و مسلماً از ابزارهای خود برای ممانعت 
از شکل گیری چنین حکومتی استفاده می نمایند. در این جا برای 
مقابله با چنین دشمن هایی فرمولی کارساز تر از تشکیل دولت 

فراگیر ملی و اسالمی وجود ندارد.
ایران در طول یک سال گذشته، برای استقرار صلح و ثبات 
در این کشور تالش زیادی صورت داد. این تالش ها به خصوص 
 از زمان انتخاب نماینده ویژه رئیس جمهور -آقای کاظمی قمی -

تمرکز بیشتری پیدا کرده اســت. کما اینکه در این یک سال 
رفت و آمدهای زیادی بین دو دولت صورت گرفته و در عمل هم 
ثمراتی را در پی داشته است. از نظر همکاری های فی مابین در 
حوزه های امنیتی و اقتصادی شاهد پیشرفت های خوبی بوده ایم 
و وضع امنیتی مردم افغانستان از جمله وضع امنیتی شیعیان 
بهبود قابل مالحظه ای داشته اســت؛ هر چند هنوز مشکالت 
وجود دارند و همکاری های بیشتر دو طرف را طلب می نماید. ما 
البته بحث شیعه و سنی نداریم؛ برادران اهل سنت در این کشور 
همواره مورد حمایت جمهوری اسالمی بوده اند. در مورد اجرای 
تعهدات مرتبــط با ایران مثل حق آبه هیرمند، اگرچه به نتیجه 
مطلوب نرسیده اما پیشرفت های قابل توجهی روی داده است. 

بنابراین اگر در تصویر عوامانه، روابط خارجی را داد و ستد 
در نظر بگیریم، ایران در پرونده افغانســتان در برابر داده های 
خود ستانده های متناسبی -و البته با فاصله از مطلوب -داشته 
است. در نهایت به دولت حاکم بر افغانستان می گوییم، تشکیل 
 دولت فراگیر و مســئول، مقدمه واقعی و کارساز شکل گیری 

یک دولت مستحکم در کابل است.

تجربه سیاسی طالبان

یادداشت روز

سعداهلل زارعی

صفحه 2
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱
۵ ذی الحجه ۱۴۴۳ - شماره 2۳۰۶۵

امیرعبداللهیان: 

 آمریکا بدون هیچ ابتکاری به قطر آمده بود
و حرف های قبلی را تکرار می كرد

۵ حکم و انتصاب جدید 
در وزارت خارجه

وزیر خارجــه ایران در تماس 
فرانســوی خود  با همتای  تلفنی 
آمریکایی   »طــرف  اینکه  بیان  با 
بدون رویکــرد مبتنی بر ابتکار و 
یافت«  حضور  دوحه  در  پیشرفت 
ابتکار  گفت: »معتقدیم نباید جای 
قبلی  مواضع  تکرار  را،  سیاســی 

پر کند.«
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه کشــورمان و خانــم »کاترین 
کولونــا« وزیر امــور خارجه فرانســه 
بامداد دوشــنبه در گفت وگویی تلفنی 
درخصوص مســائل دوجانبه، تحوالت  
منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل 

نظر کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان در این 
گفت وگوی تلفنی ضمن تبریک انتصاب 
خانم کاترین کولونا به عنوان وزیر امور 
خارجه فرانســه، ابراز امیدواری کرد با 
تالش دو طرف، شاهد توسعه مناسبات 

در عرصه های گوناگون باشیم.
امیرعبداللهیان بر آمادگی کشورمان 
برای ارتقای سطح همکاری ها بر اساس 

احترام و همکاری متقابل تاکید کرد.
ارزیابی مثبت ایران 

از مذاکرات دوحه
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان 
با اشاره به گفت وگوهای رفع تحریم ها 
در ویــن و دوحه گفــت: ارزیابی ما از 
گفت وگوهای اخیر دوحه مثبت است. 
امــا باید دید طــرف آمریکایی چگونه 
می خواهد از فرصت دیپلماســی بهره 
گیرد. اکنون مسیر دیپلماسی باز است. 
ما برای رسیدن به نقطه نهایی توافقی 
خوب و پایدار، جدی و صادق هســتیم 
و همواره در مذاکرات، پیشــنهادات و 
ایده های مثبت خود را مطرح کرده ایم. 
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه 
خاطرنشان کرد: طرف آمریکایی  بدون 
رویکــرد مبتنی بر ابتکار و پیشــرفت 
در دوحــه حضور یافت. معتقدیم نباید 
جای ابتکار سیاســی را، تکرار مواضع 

قبلی پر کند.
جمهوری  افــزود:  امیرعبداللهیان 
اســالمی ایران همواره به تعهدات خود 
پایبنــد بوده و انتظــار دارد طرف های 
مقابل نیز به تعهدات خود به درســتی 
عمل کنند. مذاکرات دوحه سه شنبه و 
چهارشنبه هفتم و هشتم تیرماه بعد از 
سه ماه و نیم وقفه پس از مذاکرات وین، 
بین ایران و آمریکا به صورت غیرمستقیم 
و با تسهیل گری انریکه مورا برگزار شد و 
در همین راستا علی باقری مذاکره کننده 
ارشد جمهوری اسالمی ایران در رأس 
هیئتی به دوحه سفر کرد. البته در طول 
این مدت انتقال پیام ها به واسطه انریکه 
مــورا، جوزپ بورل و برخــی از وزرای 
خارجــه اروپایی و منطقــه بین ایران 
و آمریکا ادامه داشــت تــا این که بورل 

ســفری به تهران داشت و در پی توافق 
حاصله مقرر شد مذاکرات از سرگرفته 
شود که در نهایت این مذاکرات در دوحه 

برگزار شد.
پــس از پایــان مذاکــرات »ناصر 
وزارت خارجه  کنعانــی« ســخنگوی 
در اظهاراتــی با بیــان این که نظرات و 
پیشــنهادهای عملیاتی ایــران درباره 
موارد باقیمانده طرح و طرف مقابل نیز 
مالحظاتش را ارائه کرد، گفت: در مورد 
ادامه مسیر و مرحله بعدی گفت وگوها، 

باقری و مورا در تماس خواهند بود.
از ســوی دیگر، علی باقری معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه و مذاکره کننده 
ارشــد جمهوری اســالمی ایران دیروز 
)یکشــنبه( در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: مذاکرات در دوحه در چارچوبی 
که قبال مشخص شده بود شکل گرفت 
و ادامه گفت وگوها براساس توافقی است 
که بین ما و طــرف مقابل و به صورت 
مشخص آقای مورا در حال رایزنی است 
که بر آن اســاس زمــان و مکان آن در 
تبادلی که بین ما و آقای موراســت، در 

حال نهایی  سازی است.
تأکید فرانسه بر تداوم مذاکرات 
وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این 
گفت وگو از وجود روابط خوب بین تهران 
و پاریس استقبال کرد و بر ضرورت تداوم 

مذاکرات و لغو تحریم ها تأکید کرد. 
خانم کاترین کولونا اظهار داشــت: 
باید از فرصت گفت وگو و مذاکره استفاده 
کنیم و برای رسیدن به توافقی که مورد 
رضایت همه طرف ها باشد، تالش کنیم. 
وزیــر خارجه فرانســه افــزود: ما 
معتقدیم پنجره دیپلماســی همچنان 
باز اســت و باید از آن به بهترین شکل 
اســتفاده کنیم تا توافق حاصل شــود. 
انجام توافق، بهتر از نداشتن توافق است.

آخریــن  فــارس،  گــزارش  بــه 
گفت وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران 
و فرانســه به آبــان 1400 بازمی گردد 
که امیرعبداللهیان بــا ژان ایو لودریان 
تلفنی گفت وگو کرد. وزیر امور خارجه 
در آن گفت وگو خطــاب به لودریان با 
بیان اینکه ایران خواهان دست یابی به 
توافق خوب است، تصریح کرد: بی اعتنا 
به رفتار غیرسازنده تحریمی آمریکا، به 
افزایش توان دفاعی کشورمان با قدرت 

ادامه می دهیم.
علی باقری: مذاکرات ادامه دارد

زمان و مکان گفت وگوها 
در حال نهایی  سازی است

ارشد  مذاکره کننده  باقری«  »علی 
ایران در مذاکرات هســته ای در حاشیه 
چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر 
 آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری

در جمع خبرنگاران گفت: مذاکرات در 
دوحه در یک چارچوبی که از قبل تعیین 

شده بود، شکل گرفت.

باقری افــزود: ادامــه گفت وگوها 
بر اســاس توافقی اســت که بین ما و 
طرف مقابل که به طور مشــخص آقای 
مورا اســت، ادامــه دارد. مذاکره کننده 
ارشــد جمهوری اســالمی ایران اضافه 
کرد: زمــان و مکان مذاکرات بعدی در 
تبادالت ما و آقای مورا وجود دارد و در 

حال نهایی سازی است.
توضیح درباره علت سفر به مسکو 
مسئول تیم مذاکره کننده ایران در 
پاسخ به این سؤال که هدف شما از سفر 
به روسیه بعد از پایان مذاکرات دوحه چه 
بود، گفت: ما در طول دوران مذاکرات، با 
همه طرف های مذاکره ازجمله چین و 

روسیه رایزنی و مشورت کردیم.
وی افــزود: چین به دلیل وضعیت 
کرونا شرایط مناسبی برای سفر ندارد به 
این جهت ما با چینی ها از طریق سفارت 
آنها در تهران و ســفارت ما در پکن و از 
طریق تلفن رایزنی های مستمری داریم و 
به علت آنکه روس ها محدودیت کرونایی 
ندارنــد بعضی وقت ها یا آنها می آیند یا 

ما می رویم.
مرندی: آمریکا و اروپا

به توافق با ایران نیاز دارند
تحلیلگر ارشد سیاسی و متخصص 
مطالعــات آمریــکا در گفت وگــو بــا 
خبرگزاری روسی »اسپوتنیک« در پاسخ 
به سؤالی درخصوص دور بعدی مذاکرات 
رفع تحریمی ایران گفت: »مشــخص 
نیســت مذاکرات بعدی هســته ای در 
کجا برگزار می شــود و تاکنون توافقی 
در این زمینه حاصل نشده است.« وی 
در ارتباط با روند مذاکرات اخیر دوحه 
گفت: »واشنگتن خواستار ابزاری برای 
اعمال فشــار به تهران است و تغییراتی 
در مواضــع آمریکایی ها صورت گرفته 
اســت اما نمی توان گفت که مذاکرات 
قطر پیشــرفت هایی نداشــته است.« 
تحلیلگر مسائل سیاسی سپس ادامه داد: 
»پذیرش خواسته ها و شرایط تهران برای 
واشنگتن سخت است و اگر تصمیم فقط 

با اروپایی ها بود حتماً توافق می شد.«
به بحران جنگ  مرندی همچنین 
اوکرایــن با عرضه تســلیحات غرب به 
کی یف اشاره کرد و گفت: »آمریکایی ها 
و اروپایی ها به دلیل کرونا و بحرانی که در 
اوکراین ایجاد کردند تحت فشار زیادی 

هستند و نیاز به توافق با ایران دارند.«
وی سپس با اشــاره به این موارد 
ادامه داد: »ایران خواستار اجرای کامل 
توافقی است که ممکن است حاصل شود 
و این که خواهان تضمین های کافی در 
توافق است و می خواهد که تحریم ها به 
گونه ای برطرف شود که موانع در شرایط 

اقتصادی ایران خاتمه یابد.«
القدس العربی: ایران در مذاکرات هسته ای 

تحت هیچ فشاری نیست
روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی 

در گزارشی به مذاکرات دوحه پرداخت 
و نوشت: علت عدم پیشرفت مذاکرات 
دوحه عمیق تر از عوامل مستقیمی است 
که ایران و آمریکا مطرح می کنند. ایران 
و آمریکا با استراتژی های کامال متفاوت 
وارد مذاکرات دوحه شدند. طبیعی بود 

که مذاکرات به نتیجه نرسید.
نویسنده این گزارش در ادامه نوشته 
اســت: در سیاســت هیچ کس امتیاز 
مجانی نمی دهد و سازش ها یا به صورت 
غیرارادی و تحت فشار انجام می شود یا 
به دلیل درک وجود تغییرات در موازنه 
قوا اســت که اعطای امتیاز را می طلبد. 
برعکس، هدف راهبــرد آمریکا اما این 
است که به یک توافق کوتاه مدت دست 
پیدا کند که نسبت به ایران سختگیری 
کمتری داشته باشد. توافقی که بینابین 
باشد و بر اساس راهکار بینابین به دست 
 بیاید، بــه امید اینکه شــاید تحوالتی 
رخ دهد که به دســتیابی به یک توافق 

دیگر کمک کند.
نویسنده افزوده است: آمریکا هنوز 
متوجه نشــده اســت که این کشور و 
نه ایــران، تحت فشــارهای داخلی و 
خارجی مذاکره می کنــد و نفت ایران 
را می خواهــد، در حالی که ایران فقط 
استرداد دارایی های مالی مسدود شده 
خــود و لغــو تحریم ها علیــه خود را 
افزوده اســت:  می خواهد. این گزارش 
تفاوت در دو اســتراتژی مذاکره به این 
معنی است که شکاف گسترده ای وجود 
دارد که مواضع دو طرف مذاکره را از هم 
جدا می کند. برای موفقیت مذاکرات، باید 

این شکاف را کم کرد.
در پایان گزارش القدس العربی آمده 
اســت: این امر غیر ممکن نیست ولی 
مستلزم شــجاعت کافی از سوی طرف 
آمریکایی اســت تا واقعیت های موجود 
را بپذیرد و دســت از غرور تک قطبی 
خود بردارد که فقط به جهان دســتور 
می دهــد و اطاعت می شــود. آمریکا تا 
زمانی که برداشت صحیحی از مذاکرات 
نداشته باشد، نخواهد توانست در آن به 

نتیجه برسد.
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و قطر 

درباره مذاکرات هسته ای
خبرگزاری رسمی قطر از گفت وگوی 
 تلفنی »شیخ محمد عبدالرحمن آل ثانی«
 وزیر خارجه این کشور با »آنتونی بلینکن«

وزیر خارجه آمریکا خبر داد. 
براساس این گزارش، در این تماس 
تلفنی دو طرف روابــط دوجانبه میان 
دوحه- واشنگتن و راه های توسعه روابط 
در زمینه های مختلف را بررسی کردند. 
خبرگزاری قطر نوشت، شیخ محمد 
و بلینکــن همچنیــن دربــاره آخرین 
تحوالت مربوط به مذاکرات رفع تحریم ها 
میان ایران و طرف های غربی نیز رایزنی 

کردند.

»امرودی« مشاور وزیر در امور 
وزیر،  مشاور  »فرهنگ«  فرهنگی، 
»بنی اسدزاده« دســتیار وزیر در 
امور اجرایی، »کاملی« دستیار وزیر 
و مدیرکل آمریــکا و » فضلی« به 
عنوان دستیار وزیر و مدیرکل غرب 
آسیا و شمال آفریقای وزارت امور 

خارجه منصوب شدند.
مراســم معارفه »ناصــر کنعانی« 
سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی 
عمومــی وزارت امور خارجه و تقدیر از 
زحمات »سعید خطیب زاده« سخنگوی 
پیشین این وزارتخانه با حضور حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، معاونان 
و مدیران این وزارتخانه در محل وزارت 

امور خارجه برگزار شد.
در  للهیــان  میرعبدا ا حســین 
این مراســم از زحمــات و تالش های 
ارزنــده، مســئوالنه و توأم با پشــتکار 
ســعید خطیب زاده در دوره مسئولیت 
ســخنگویی و ریاست مرکز دیپلماسی 
عمومی قدردانی و برای او در مسئولیت 

جدید آرزوی موفقیت کرد.
گفتنی است، سعید خطیب زاده به 
سمت مشاور وزیر امور خارجه منصوب 
شد. خطیب زاده نزدیک به دو سال )بیش 
از 22 مــاه( و از مرداد 1399 عهده دار 
سخنگویی وزارت خارجه و رئیس مرکز 

دیپلماسی وزارت خارجه بود.
امیرعبداللهیان همچنین با تاکید بر 
سوابق و توانایی های بسیار خوب ناصر 
کنعانــی در وزارت امــور خارجه و در 
نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران 

در خــارج از کشــور از جمله به عنوان 
رئیس دفتر حفاظــت منافع جمهوری 
اســالمی ایران در قاهــره، از وی برای 
قبول مســئولیت در این حوزه تشکر و 
قدردانی کرد و افزود: وزارت امور خارجه 
توجه ویژه ای به دیپلماسی عمومی دارد 
و امیــدوارم ســخنگوی جدید در این 

مسئولیت موفق باشد.
در  همچنیــن  امیرعبداللهیــان 
این مراســم برای پنج تــن از مدیران 
 جدیداالنتصاب در انجــام امور محوله 

آرزوی موفقیت کرد.
به گــزارش فــارس، انتصاب های 
جدید هفته های اخیــر در وزارت امور 
خارجه به شرح زیر است: حجت االسالم 
و المسلمین »میثم امرودی« به عنوان 
مشــاور وزیر امــور خارجــه در امور 
فرهنگی،»موســی فرهنگ« به عنوان 
مشــاور وزیر امور خارجــه، »مجتبی 
بنی اسدزاده« به عنوان دستیار وزیر امور 
خارجه در امور اجرایی، »عیسی کاملی« 
به عنوان دستیار وزیر و مدیرکل آمریکا و 
»محمدصادق فضلی« به عنوان دستیار 
وزیر و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقا.

گفتنی اســت، بنی اسد زاده پیش 
از ایــن رئیس دفتــر معاونــت عربی و 
آفریقایی وزارت امور خارجه، سرپرست 
نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران 
در ســازمان همکاری هــای اســالمی 
)OIC(، رئیــس اداره مجامع پارلمانی 
مجلس شورای اسالمی و رایزن سیاسی 
جمهوری اســالمی ایران در کشورهای 

قطر و عمان بوده است.

گفت و شنود

بچه آدم!
 گفــت: یکــی از روزنامه هــای زنجیره ای با غیر قانونی شــدن 

سقط جنین در آمریکا مخالفت کرده است!
گفتم:  ولی سقط جنین یک اقدام غیر انسانی، وحشیانه و 
بیرون از همه آموزه های اخالقی است و نتیجه آن، گسترش 
 فحشــا ، قتل انســان ها قبل از تولد و نابودی نسل است. 
 یعنی این روزنامه زنجیره ای مســئله ای بــا این وضوح را 

درک نمی کند؟!
 گفت: نوشــته اســت آزادی ســقط جنیــن دســتاورد زنان 
پیشــرو آمریکایي بود! که از ۵0 ســال قبل، این آزادی! را کسب 

کرده بودند! 
گفتم:  حاال فکرش را بکن که اگر در کشورمان تصمیم در 
این گونه موارد بر عهده برخی از این مدعیان اصالحات بود، 

چه بالیی بر سر ملت آورده بودند!
گفت:  یعنی این جماعت از ابتدایی ترین آموزه ها و باورهای دینی 

و عقالنی و اخالقی نیز بی بهره اند؟! الاقل انسان که هستند!
گفتم: به شخصی که بسیاری از اصول انسانی و اخالقی 
را زیر پا گذاشــته بود، گفتند؛ چرا مثــل بچه آدم رفتار 
 نمی کنی؟ گفت؛ بچه آدم فقط  هابیل که نبود! ُخب قابیل هم 

بچه آدم بود!


