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* رسانه ها و نشریات معاند عکس های زیاد و مختلفی از سختی ها و ازدحام 
جمعیت در عراق و مرزهای غربی کشورمان منتشر کرده اند تا به مخاطب 
القاء شود سفر اربعین کار غلطی است. آنچه امثال این جماعت توان درک آن 
را ندارند این است که جز سیدالشهداء هیچ قدرت و جاذبه ای در جهان وجود 
ندارد که با وجود همین سختی ها بتواند بزرگ ترین تجمع تاریخ بشر را شکل 
بدهد و دشمنان جریان حق یعنی دشمنان جبهه مقاومت را ناراحت کند.
فتاحی
* در جواب یکی از مدعیان اصالح طلبی و مخالفان دولت که مالیات گرفتن 
از سوی دولت را تعبیر به خفت گیری کرده بود بنویسید خفت گیر کسانی 
هستند که در وصول مالیات، سالیان سال گریبان تولیدکنندگان و کارآفرینان 
کشور را گرفته بودند و اجازه هوشمند سازی نظام مالیاتی را نمی دادند. حق 
می دهیم که بابت کارهای انقالبی دولت آقای رئیسی ناراحت و عصبانی باشند.
یک هموطن
* ساخت پاالیشگاه در کشورهای ونزوئال و اروگوئه توسط ایران تدبیر بسیار 
درســتی است. پاالیشگاه های فراسرزمینی باعث تضمین فروش نفت ما به 
کشورهای پیشرفته و خارجی می شــود و در شرایط تحریم هم می توانیم 
صادرات و فروش نفت داشته باشیم. عالوه بر آن ظرفیت ها و توانمندی های 

اقتصادی کشور نیز افزایش پیدا می کند.
سجادی
* اعدام به شکل وحشیانه مثل خفگی با گاز نیتروژن در آمریکا هیچ مشکلی 
برای غربزده ها نیست و در هیچ کجای دنیا هم خالفکار مصونیت ندارد ولی 
وقتی صحبت از ایران می شــود این جا خالف حقوق بشری است و نباید با 

خالفکار برخورد شود؟! یک بام و دو هوا یعنی این!
خسروی
* دو جوان یکی با دختر ســه ساله اش فدای امنیت کشور شدند هیچ کس 
برایشان هشتگ نزد، فریاد نکشید و همدردی ننمود ولی برای دیگری که 
علت فوت او هنوز به طور قطع از ســوی پزشــکی قانونی اعالم نشده ده ها 
هشــتگ، صدها توهین، افترا به نظام و مسئولین زدند. در حالی که  اندکی 
بعد معلوم شــد که به مرگ طبیعی از دنیا رفته اســت. البته شکی نیست 
که الشــخورهای غربگرا هم از شهادت دو جوان نیروی انتظامی خوشحال 
شدند و هم از مرگ مرحومه امینی! چرا که او را وسیله ای برای خالی کردن 

عقده هایشان از اربعین حسینی و نظام اسالمی قرار دادند.
محمد طاهری
* در ایام اربعین حســینی و حضور بیســت چندمیلیونی زائران از بیش از 
80 ملیت و کشورهای مختلف در کربال و تأثیر شگفت انگیز آن در جهان، 
متأسفانه وقوع یک حادثه تلخی برای یک دختر خانم دارای بیماری زمینه ای 
بهانه ای برای غربگرایان می شود که همه به صف شوند و به چهره نظام چنگ 
بزنند. این خناســان وقتی هم مسلک و هم قبله خودشان و شهردار منتخب 
خودشان در روز روشن با شلیک چند گلوله کلت به راحتی همسر دومش 
را به قتل رساند چرا ندیدند و نشنیدند.چرا امثال ظریف و بیات  به اعتراض 

لب باز نکردند؟! 
حیدر یوسفی
* اگر چنان که در مذاکرات هســته ای پرونده های پادمانی در آژانس بسته 
نشــود اهرم فشار در دستان غرب خواهد ماند و هر زمان که احساس نیاز 
کند با استفاده از این اهرم فشار ایران را وادار به دادن امتیاز بیشتر خواهد 

کرد و یا اگر توافقی هم صورت بگیرد با این بهانه برهم می زند.
عظیمی
* به بهانه ابالغ سیاست های کلی برنامه هفتم از سوی رهبر معظم انقالب 
و تأکید معظم له بر اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت عرض می کنم 
رسیدن به یک اقتصاد شکوفا و پایدار نیازمند حل دو مسئله است؛ یکی حل 
معضالت ساختاری نظام اقتصادی کشور و دیگری گره گشایی از معضالت 
بین المللی. بنابراین عالوه بر کسب راه هایی برای خنثی  سازی تحریم ها، باید 
برای رفع تحریم های ظالمانه و احقاق حق ذاتی کشــورمان در تجارت آزاد 

جهانی نیز تالش کرد.
نوری
* جریــان غربگــرا علی رغم علم به این که اروپا و غــرب به نفت و گاز ما 
محتاجند، اصرار دارند تا مذاکرات ســریع تر به نتیجه برسد تا به اصطالح 
طرفین منتفع شــوند در حالی که آنها که سال هاست ما را تحریم کرده اند 
زمســتان ســیاهی در پیش دارند نه ما. چرا این جماعت همیشه به سمت 

شیطان های غربی غش می کنند؟!
فشارکی
* برای آمریکا سخت است که در توافق هسته ای امتیاز بدهد ولی با توجه به 
فرا رسیدن فصل سرما و افزایش قیمت های انرژی، زمان به نفع ایران است 
و طرف غربی زیر فشار روزافزون خواهد رفت. باید مقاومت کرد و برجام را 

با محوریت حفظ منافع ملی کشور پیش برد.
خیابانی
* در جاده تهران- ورامین سرعت خودروهای سنگین باعث ترس و وحشت 
برخی رانندگان خودروهای سبک می شود. الزم است به این افراد تذکر الزم 
داده شود و یا موانعی برای کاهش سرعت در نظر گرفته شود تا هم شاهد 
کاهش تصادفات باشیم و هم آسایش رانندگان خودروهای سبک فراهم گردد.
محبی
* از مســئولین شهرداری و دیگر متولیان امر درخواست می شود مشکالت 

رفاهی مسکن مهر شهرک پیام، شهرستان ماهدشت را مرتفع نمایند.
مقدسی
* اگر یک مســئولی در یک مکان عمومی ناگهان با سه قالده سگ گرگی 
بزرگ برخورد کند چه حالی پیدا می کند؟ در حال حاضر به دلیل بی توجهی 
مسئولین شهرداری پارک سهند واقع در کنار ناحیه 2 شهرداری منطقه 14 
که باید یک مکان برای آرامش و آسایش باشد به محل سگ گردانی و وحشت 

تبدیل شده است. چرا مسئولین شهرداری پاسخگو نیستند؟
0933---6560
* جوالن برخی موتورســواران و سرعت زیاد خودروهای عبوری در بزرگراه 
آزادگان، مخصوصا درهنگام تاریکی هوا، مســئولین امر نسبت به نصب پل 

عابر پیاده در این مسیر اهتمام ورزند.
شانقی
* از مسئولین بانک مرکزی درخواست می شود تسهیالت وام ازدواج را آسان تر 
کنند تا جوانان در پشت خط ازدواج مانده، چند سال را هم در پشت خط 
وام قرار نگیرند تا با سنین باال به خانه بخت بروند. این که می گویند حتما 

دو ضامن و آن هم ضامن با کسر از حقوق ، کار را سخت می کند.
محمدیان
* در اعتراض به پیشنهاد وزارت ارشاد برای الحاق کتابخانه های کانون پرورش 
فکری کودکان به نهاد کتابخانه های عمومی عرض می کنیم کار فرهنگی و 
آموزشی از نوع سرمایه گذاری است. یعنی امروز برای فرهنگ هزینه می کنید 
و 20 سال بعد نتیجه و ثمرات آن دیده می شود. کانون پرورش فکری کودکان 
قرار نیست سودده باشد. اگر امروز برای خواندن کتاب هزینه شود فردا برای 

زندان و زندانبانی نمی شود.
مالکی
* پیشنهاد ادغام کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان در کتابخانه های 
عمومی کشور پیشنهادی غیرکارشناسی و غیرموجه است. تعجب می کنم که 
چرا باید با دست خویش نهادهای موفق را به بهانه عدم سوددهی نابود کنیم.
سوادکوهی
* وفور مواد مخدر آن هم از نوع صنعتی باعث تخریب افکار مصرف کننده 
می شود که در اقدام جنون آمیز همسر خود را طالق می دهد و یا موجبات 
خشــونت خانوادگی و قتل را فراهم می آورد. باید تدبیری برای این معضل 

جدی اتخاذ کرد.
وفایی مهر

* آیا در کشور ما قحطی مربی است که دوباره کی روش را با حقوق باال از 
خارج آورده اند؟ معلوم نیســت چه دست هایی در کار است که نمی گذارند 

دست خارجی ها از سر ورزش کشور قطع بشود.
حیدرخانی
* درست است که رانندگان اورژانس و یا ماشین های آتش نشانی باید سریع 
به محل مورد نظر برسند ، ولی نه با رانندگی پرخطر که با این کار برای خود 

و مردم مشکل درست کنند.
خاکپور
* از چهار راه اختیاریه جنوبی که وارد خیابان دولت می شوید از ساعت 8 
شب 2مغازه جگرکی هست که تعدادی میز در پیاده رو و منقل آتش بزرگی 
در کنــار خیابان قرار داده اند که اگــر اتوبوس و خودروهای عبوری به آنها 
برخورد نمایند منطقه را به آتش می کشند و حوادث تلخی به بار می آورند. 

از مسئولین شهری درخواست می شود به این تخلفات رسیدگی نمایند.
اکبر دلسوز

افسر آمریکایی: پهپاد های ایران
برای نیروهای ما خواب نگذاشته است

یک افسر ارشد آمریکایی می گوید: باید پهپادهای ایران را جدی گرفت، آنها می توانند 
سرنوشت جنگ اوکراین را تغییر دهند.

وبسایت آمریکایی 1945، تحلیلی را از کم مک میالن، افسر توپخانه ارتش آمریکا 
که در عراق خدمت کرده، منتشر کرد که در آن آمده است: وقتی خبر فروش پهپادهای 
ایرانی به روســیه منتشر شد، بسیاری از ناظران غربی با مسخره و شوخی از کنار این 
خبر عبور کردند و پهپادهای ایرانی را جوک و شوخی دانستند. اما پهپادهای ایرانی به 
هیچ وجه شــوخی نیستند و ما نمی توانیم توانایی های این پهپادها و تهدیدی که ارائه 

می کنند را دست کم بگیریم.
به عنوان یک افســر توپخانه که یکی از مســئولیت هایم مقابله با پهپادها بوده، در 
ابتــدای خدمت در عراق این ایده را که پهپادهــای ایرانی تهدیدی جدی برای من و 
ســربازانم هستند را دســت کم گرفتم، اما طولی نکشید که متوجه شدیم این پهپادها 
نادیده گرفتنی نیستند و تهدیدی جدی برای نیروهای ما هستند. پهپادهای ایرانی مرتبا 
به نیروهای آمریکایــی و ائتالف در خاورمیانه حمله کرده اند و بارها از خطوط دفاعی 
مهیب آمریکایی عبور کرده و اهدافی را در پایگاه های ایاالت متحده درهم کوبیده اند.

فراتر از نیروهای آمریکایی، پهپادهای ایرانی تهدیدی جدی برای برخی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و اسرائیل هم ایجاد کرده اند. در مورد جنگ اوکراین هم، این پهپاد ها 
پیشتر با موفقیت به نیروهای کلیدی اوکراین حمله کرده اند و احتماال در جنگ امروز 
در اوکراین، تهدیدی حتی بزرگ تر از آنچه نیروها و شرکای آمریکایی در خاورمیانه با 

آن مواجه شده اند، هستند.
قبل از ارزیابی تهدید منحصربه فرد این پهپادها در اوکراین، مهم است که توانایی ها 
و عملکرد آنها بررســی شود. براساس گزارش ها، روسیه تاکنون پهپادهای مهاجر-6 و 
همچنین چندین نوع پهپاد سری شاهد، از جمله شاهد129، شاهد 191 و شاهد-136 
را به دست آورده که هویتزرهای M777 ارائه شده توسط ایاالت متحده را در اوکراین 
منهدم کرده است. مهاجر-6 یک پهپاد دومنظوره است که هم می تواند اطالعات، نظارت، 
کشف هدف و شناسایی را فراهم کند و هم مهمات هدایت شونده را با برد تقریبی 200 
کیلومتر به هدف بکوبد. شاهد129 و 191 نیز پهپادهای دو منظوره هستند، اما می توانند 
محموله های بزرگ تری را حمل کنند و به ترتیب تا 1700 کیلومتر و 1500 کیلومتر بُرد 
پروازی دارند. از سوی دیگر، شاهد-136 یک پهپاد انتحاری است که محموله انفجاری 
را در سرجنگی خود حمل می کند و مستقیما به سمت هدف خود پرواز می کند. این 
پهپادهای انتحاری چیزی بود که من و دوستانم را شب ها در عراق بیدار نگه می داشت.

با در نظر گرفتن چنین قابلیت ها و کارکردهایی، شناخت چالش های منحصربه فرد 
این پهپادها در حوزه حفاظت نیرو بسیار مهم است. اوال، ردیابی آنها با رادار بسیار سخت 
اســت، زیرا آنها ویژگی های هواپیمای سرنشین دار را ندارند که اکثر سیستم های دفاع 
هوایی مدرن برای آن طراحی شــده اند. پهپادها به دلیل سطح مقطع راداری کوچک، 
سرعت نسبتا کم و ارتفاع کم، چالشی منحصربه فرد را ارائه می دهند. آنها نیاز به استفاده از 
فناوری های خاصی دارند که به مدافعان هوایی اجازه می دهد هواپیماهای بدون سرنشین 
را براســاس ویژگی های فوق شناسایی کنند. دوم، حتی اگر نیروهای اوکراینی بتوانند 
سامانه های پهپاد ایرانی را شناسایی و ردیابی کنند، سرنگونی آنها به همان دالیلی که 
در رادارها به سختی ردیابی می شوند، دشوار است: آنها هواپیمای سرنشین دار نیستند 
و بیشتر سامانه های پدافند هوایی برای ساقط کردن چنین پرنده هایی طراحی نشده اند.

وضعیت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و ارتش اوکراین به هیچ وجه قابل مقایسه 
نیست. نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه غالبا در مواضع تدافعی ثابت و ایستا قرار 
دارند، جایی که تقریبا به طور کامل در چتر حفاظت از نیرو قرار می گیرند. این به آنها 
اجازه می دهد تا دفاع هوایی الزم را به کار گیرند و دارایی ها و پرسنل خود را به طور کامل 
در قالب عملیات دفاع ضدپهپادی بچینند. اوکراینی ها اما چنین موقعیتی ندارند. آنها 
درگیر سبک کامال متفاوتی از جنگ هستند، سبکی که در آن پهپادها تنها یک تهدید 
در لیست طوالنی توپخانه، راکت، موشک، هواپیما، کشتی و نیروهای مانور روسیه است.

در حالــی که ایاالت متحــده در زمینه های مانند قدرت آتش و اطالعات از ارتش 
اوکراین در برابر روســیه پشتیبانی می کند، نمی توانیم تصور کنیم که حمایت ایران از 
روسیه صرفا سطحی است. ما قبال این اشتباه را مرتکب شده ایم که توانایی های پهپادی 
آنها را دست کم گرفته ایم.  ایاالت متحده دانش و تجربیات فراوانی در این زمینه خاص 
برای به اشــتراک گذاشــتن با اوکراین دارد. روسیه می تواند از این پهپادهای به عنوان 
تهدیدی نامتقارن استفاده کند. این دقیقا همان کاری است که ایران برای چندین دهه 
در خاورمیانه با ایاالت متحده انجام داده اســت. ضروری است که این تهدید را جدی 

بگیریم و حمایت خود از اوکراین را بر این اساس تطبیق دهیم.
خنثی سازی تحریم ها با حضور

در بازار 21 تریلیون دالری پیمان شانگهای
فعاالن و کارشناسان اقتصادی عضویت ایران در پیمان شانگهای را موجب افزایش 
معامالت تجاری و صادرات، خنثی کردن تحریم ها، فرصت بزرگ اقتصادی و باطل کننده 
ادعاهایی مبنی بر مشروط کردن هر نوع همکاری بین المللی به برجام و FATF می دانند.

در این باره روزنامه ایران با 15 کارشناس و فعال اقتصادی گفت وگو کرد، و از قول 
آنها که در میان شــان رئیس کمیســیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی، چند عضو اتاق 
بازرگانی، معاون سابق وزیر کار و رفاه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، 
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار در اتاق بازرگانی و چند استاد دانشگاه دیده می شود، 

درباره مزایای عضویت ایران در پیمان شانگهای نوشت:
- این عضویت، تحریم های غرب را خنثی می کند.

- باعضویت ایران در این پیمان، ورود به بازار 21 تریلیون دالری که 40 درصد جمعیت 
جهان را تشکیل می دهد، تسهیل می شود.

- هر قدر ایران در این پیمان های منطقه ای حضور فعال داشته باشد به نفع اقتصاد ملی 
ایران است و مطمئناً عضویت در چنین پیمانی می  تواند اثر تحریم ها را نیز تا حدود زیادی 
خنثی کند. تنها کافی است نگاهی به ظرفیت اقتصادی و بازار این کشورها داشته باشیم 
تا به تنوع تولید و تنوع نیازهای آنان پی ببریم. این تنوع به خودی خود می  تواند یادآوری 
کند که ایران با عضویت در چنین پیمانی به چه ظرفیت بزرگی می  تواند دست پیدا کند.

- عضویت در پیمان شــانگهای، فریب FATF را آشــکار کرد و عماًل خط بطالنی بر 
ادعاهای دولت قبل کشــید و مشخص شد که هیچ پیمان منطقه ای منوط به امضای 
FATF، برجام، سند 2030 یا سایر توافقنامه های اقتصادی نیست. واقعیت این است 
که دنیای شرق و حتی دنیای غرب، راغب به ارتباط گرفتن با جمهوری اسالمی ایران 
هستند و با وجود موانع تحریمی، ایران توانسته حتی در حیاط خلوت آمریکا نیز نفت 

بفروشد و مراودات اقتصادی ایران با کشورها، همچنان برقرار است. 
- این عضویت موجب رونق صادرات و سرمایه گذاری خارجی کشاورزی خواهد شد.

- با عضویت در این پیمان، ایران عماًل وارد جریانات جهانی می  شــود و ازســوی دیگر 
می  تواند رقابت پذیری خود را نیز افزایش دهد. در توسعه مراودات تجاری با کشورهای 
عضو این پیمان، می  توان خط های ارتباطی راه آهن را توســعه داد. ایران می  تواند در 
شــرایط فعلی روســیه، قطعه خط آهن رشت-آستارا را تکمیل کند تا وارد مدار شود. 
این خط ریلی بی شک می  تواند به دلیل شرایط روسیه، درآمد ترانزیت باالیی را نصیب 
ایران کند. یکی دیگر از این خطوط، خط راه آهن ریلی ایران به چین است که هرچند 
بخشی از آن وصل شده، اما باید آن را تقویت کرد تا مراودات و مبادالت تجاری کشور 
چین به عنوان یکی از اعضای پیمان شانگهای از طریق این کانال صورت بگیرد و درآمد 

خوبی به ایران سرازیر شود و خود در توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد. 
- عضویت در پیمان شــانگهای می تواند صادرات ایران را افزایش دهد و موجب ایجاد 

منابع پایدار درآمد ارزی شود.

نگرانی واشنگتن پست از بلوک ضد غربی
با عضویت ایران در پیمان شانگهای

برگزاری نشســت سران پیمان شــانگهای در کانون توجه رسانه های مهم غرب 
قرار گرفته و آنها این روند را تالش برای برقراری نظم جدید جهانی ارزیابی می کنند.

روزنامه واشنگتن پست در این زمینه نوشت: در حالی که جنگ اوکراین، ابهامات 
بسیاری را درباره آینده جهان به وجود آورده، رؤسای جمهور روسیه و چین بر تزریق 
ثبات به جهان پرتنش فعلی تأکید کردند. این دو فوریه گذشــته در دیدار با یکدیگر 
آغاز شــراکت »بی حد و مرز« دو کشور را اعالم کردند و این اعالم، شروع همراهی دو 
کشــور از مستبدترین کشــورهای جهان بود. هفته پیش، نخستین دیدار آنها از زمان 
شــروع جنگ اوکراین، در زمانی خاص برای هر دوی آنها رخ داد و باید دید شراکت و 
دوستی آنها تا چه میزان بی حد و مرز است. از سوی دیگر، تنش بین پکن و کشورهای 
غربی بر سر مساله تایوان و موضوع حقوق بشر در استان سین کیانگ در حال افزایش 
است. دیدار پوتین با رهبران کشورهای آسیایی در نشست سازمان همکاری شانگهای، 
این پیام را ارسال می کند که او همچنان یک بازیگر جهانی است و دوستانی دارد که 
دیدگاه   های آنها با دیدگاه های او یکسان است و مصمم هستند، نظم بین المللی جدیدی 
را به وجود آورند؛ نظمی که در آن ایاالت متحده، دیگر رهبری جهان را برعهده ندارد. 
دولت چین در قبال جنگ روسیه علیه اوکراین موضع گیری بسیار متوازنی داشته؛ 
یعنی از یکســو خواستار صلح شده و از سوی دیگر، موضع روسیه را تایید کرده است. 
روسیه همواره گفته است، اقدامات ناتو یعنی تالش این سازمان برای گسترش به شرق، 
عامل بروز تنش و جنگ بوده است. چین از روسیه به طور لفظی حمایت کرده؛ اما کمک 
مالی و نظامی به این کشــور ارائه نکرده است، زیرا این نوع حمایت ها می تواند پکن را 

در معرض تحریم   های غرب قرار دهد. 
به احتمال زیاد، چین به رویکرد کنونی خود یعنی حمایت دیپلماتیک از روسیه در 

قالب شراکت با هدف مقابله با نظم بین المللی آمریکامحور ادامه خواهد داد.
وبســایت شبکه سی ان ان هم در گزارشی می نویسد: پایان هفته گذشته، هنگامی 
که شــی جین پینگ، رئیس جمهور چین و والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به 
همراه دیگر رهبران کشورهای آسیای مرکزی در نشست سازمان همکاری شانگهای گرد 
هم آمدند، تالش کردند در برابر آمریکا و هم   پیمان های این کشور جبهه ای واحد را به 
نمایش بگذارند؛ اما واقعیت این است که در درون دوستی »بی حد و مرز« چین و روسیه، 

اختالفات بالقوه ای بر سر موضوع حمله روسیه به اوکراین در حال شکل گیری است.
در ماه   های اخیر، چین برخی اقدامات حمایتی را برای روسیه انجام داده و کمک های 
اقتصادی در اختیار این کشــور قرار داده اســت. همچنین مبادالت تجاری دوطرف به 
ارقام بی ســابقه ای افزایش یافته است. اما همزمان با نزدیک شدن زمستان، تحلیلگران 
این پرسش را مطرح می کنند که چین تا چه حد و به چه قیمتی حاضر است از مسکو 
همچنان پشــتیبانی کند. نکته دیگر این است که چین از محکوم کردن حمله روسیه 

به اوکراین اجتناب کرده است.
یکی از عواملی که روابط کشــورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را پیچیده 
می کند، هند اســت. هند نقش منحصربه فردی در این سازمان دارد. دهلی نو که مثل 
پکن از محکوم کردن حمله روســیه به اوکراین اجتناب کرده است، ارتباطی دیرینه و 
قوی با مســکو دارد که به دوران جنگ ســرد بازمی گردد. طبق برخی تخمین ها، هند 
بیش از 50 درصد تجهیزات نظامی خود را از روســیه تامین می کند. در ماه   های اخیر، 
هند بر خرید نفت، زغال سنگ و کود از روسیه به شدت افزوده و این در حالی است که 
غرب بر فشــارهای خود بر دهلی نو افزوده است. در نشست هفته گذشته ایران نیز یه 

عضویت این سازمان درآمد.
این ایران اســت که بیشترین زنگ های خطر را در غرب به صدا درآورده است. از 
سال 2019 ایران، روسیه و چین سه مانور مشترک دریایی برگزار کرده اند و روابطشان 
بســیار عمیق تر شده است. از پیش، درباره تبدیل شدن سازمان همکاری شانگهای به 
یک بلوک ضدغرب نگرانی هایی وجود داشت و حاال با عضویت ایران در این سازمان،  بر 

نگرانی های یادشده افزوده شده است.

ایجاد اغتشاش در ایران از سوی سرویس های اطالعاتی غرب به عنوان 
مکمل  تحریم ها موضوع شــناخته شده ای است و به سند نیاز ندارد. این 
سیاســت  پس از آنکه تحریم ها علی رغم »حداکثری شــدن« دچار افت 
تأثیر گردیدند، از سیاستی مکمل به سیاستی اصلی تبدیل گردید. این هم 
موضوعی است که به ارائه سند نیاز ندارد. آنچه آمریکایی ها از سال 1396 
دنبال کردند، معنایی غیر از این نداشته و اظهار نظرات مقامات رسمی آنان 

هم جز این نبوده است. 
از سوی دیگر از همین زمان و به ویژه پس از انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در سال 1398 مشخص شد که ایران در حال یک چرخش اساسی 
در محیط داخلی است و عنقریب همه چیز در ایران به سوی جریان اصیل 
و انقالبی تغییر می کند. چندی پیــش از آن دکتر محمدجواد ظریف در 
جلسه شورای روابط خارجی آمریکا گفته بود اگر ما شکست بخوریم حتمًا 
مخالفان شما در ایران روی کار می آیند نه اینکه نظام سیاسی به نفع شما 
دگرگون شود. این قبیل تحلیل را هم بارها از سوی چهره های رسانه ای تر 
این جریان شنیده بودیم و لذا جریان غیرانقالبی هیچ تردیدی در شکست 
خود نداشــت. از این منظر، اگر ریاست جمهوری آقای حسن روحانی یک 
پروژه بوده، جمع بندی این جریان از ســال 98 این بود که کار تمام است 
و شکست قطعی می باشــد و دوره حاکمیت نیروهای انقالبی دوباره آغاز 
می شــود. بنابراین برنامه این جریان این شــد که هرچه بتوانند از فروغ 
مشارکت مردم بکاهند تا از یک سو پیروزی نیروهای انقالب کم اثرتر شود 
و از ســوی دیگر زمینه ای فراهم شود تا به عدد نیروهای مخالف نظام که 
آماده ورود رادیکال به صحنه سیاست هستند، افزوده شود. خیلی ها این 
سؤال را می پرسند که چرا رفتار دولت  روحانی در دو سال آخر عمدتاً روی 
ایجاد نارضایتی و ناامیدی استوار گردید. از سوی دیگر از لحظه برگزاری 
انتخابات، به جای تاکید بر جمعیت واجد شرایطی که پای صندوق ها آمده 
و عمدتاً به آیت اهلل رئیســی رأی داده بودند، به جماعت دیگری که به هر 
دلیل رأی نداده بودند و البته مسبوق به سابقه هم بود، پرداختند. در کشور، 
انتخابات های با مشارکت 54 درصد و حدود 60 درصد هم مکرر برگزار شده 
بود ولی هیچ گاه نقطه مرکزی تحلیل داخلی ها روی »غائبین« نرفته بود اما 
این بار موضوع اصلی در تحلیل های خارجی و داخلی، رأی نداده ها گردید 
کما اینکه تا همین االن هم علی رغم آنکه 15 ماه از زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری گذشته، هنوز در تحلیل های من درآوردی این گروه کفه 

رأی نداده ها سنگین تر از کفه رأ ی داده هاست! 
در کنار این تحلیل  ها، از دل این جریان کســانی از ضرورت توجه به 
خیزش های اجتماعــی و اعتراضات خیابانی صحبت می کردند و بعضی با 
صراحت نوشتند وقتی گفت وگوی داخلی میان حاکمیت و نخبگان به بن بست 
می رسد - یعنی زمانی که نظام نمی خواهد رانت ویژه ای به شکست خوردگان 
در انتخابات بدهد - نوبت مردم اســت که علیه حکومت به خیابان بیایند 
 و آنگاه اصالح طلبان باید با آنان همراه شوند و به زبان آنان تبدیل گردند

- یعنی مدیریت کار را برعهــده بگیرند - در اثنای این مباحث بعضی از 
عناصر شاخص این جریان، مثل بعضی چهره های حزب کارگزاران، وانمود 
می کردند میانه ای با این حرف ها نداشته و اعتقادی به رادیکالیزه کردن فضا 
ندارند و از این طرف هم عده ای باور کرده بودند که این جریان سرعقل آمده 
و زمان تحویل گرفتن دوباره آن از سوی نظام فرا رسیده است. اما زمانی 
که یکی از اعضای این جریان که خود این جریان وی را رادیکال و افراطی 
معرفی می کرد و مدعی جدا بودن صف خود از آنان بود، دستگیر شد، همه 
اجزا و عناصر اصلی این جریان اعم از کارگزاران و بقیه پای کار وی آمدند 
و وعده های آشــتی جویانه قبلی خود را فراموش کردند! کما اینکه پس از 
آن که متن نوشته میرحسین موسوی بر یک کتاب منتشر گردید - که در 
آن به شهیدان سلیمانی و همدانی و در واقع کل مدافعان حرم، به سختی 
جسارت شده بود، یعنی ضریب رادیکالیزم را تا اقدام علیه مقدسات مردم 
باال بردند تا تحریک حداکثری اتفاق بیفتد و اوضاع بهم بریزد، اینها باز حاضر 

به جدا کردن صف خود از او نشدند و در واقع از او حمایت عملی نمودند!
یک وجه دیگر موضوع بحث حجاب و عفاف و نهادهای رسمی مسئول 
در این امر بود. کاماًل واضح است که حجاب و عفاف، مسئله ای نیست که 
نظام جمهوری اســالمی آن را پدید آورده باشد. این موضوعی اسالمی و 
ملی است. یعنی از یک سو اسالم و قرآن کریم بر حفظ آن تصریح دارد و از 
نصوص است و از سوی دیگر مردم ایران خواهان آن هستند )کما اینکه در 
یک نظرسنجی که اخیراً در کشور برگزار شد، نزدیک به 90 درصد از مردم 
ایران از اقدامات حکومتی برای حفظ حجاب و عفاف حمایت کرده بودند(. 
این جریان شروع کرد به زیرسؤال بردن تالش حاکمیت بر حفظ این ارزش 
دینی و ملی! این اقدامات گاهی در قالب واژگان »حجاب اجباری« و گاهی 
در قالب »گشت ارشاد« صورت می گرفت. در این میان گاهی از میان سطور 
آنان عبارتی به چشم می خورد که خط آنان را لو می داد؛ آن عبارت این بود 
که »حجاب را امنیتی نکنید«. در واقع با مالحظه حوادث بعدی و خطی که 
از خارج دنبال می شد، معلوم بود که این جریان در حال تبدیل بی حجابی 
به اغتشــاش است و در واقع در حال تبدیل کردن بی حجابی به موضوعی 
امنیتی است. االن دیگر تشت رسوایی این جریان از بام افتاده و می توان 

استنادات فراوانی برای این موضوع ارائه نمود.
به هر حال جریان خارجی استکبار جهانی که سیاست قبلی تحریم های 
اقتصادی علی رغم آنکه آنان را کمرشــکن می خواند، در سال های اخیر 
شکســت خورده ارزیابی کرد و ضرورت محوریت بخشی به حربه ای دیگر 
را یادآور  شد و جریان داخلی غربگرا که سیاست به دست گرفتن مناصب 
جمهوری اسالمی را در حال شکست کامل ارزیابی می کرد، به هم رسیدند 
و در یک پروژه مشترک و به گمان اینکه می توانند درصد قبال توجهی از 
غائبــان انتخابات 1400 را به صحنه بیاورند و اوضاع ایران را به هم بریزند، 
وارد میدان شــدند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد با آنچه آنان باور و انتظار 

داشتند متفاوت شد. 
آنان برای اینکه وضعیت را به سرعت امنیتی نمایند دو عنصر را به هم 
پیوند زدند؛ قومیت و جنسیت. قربانی قرار دادن یک زن از یکی از قومیت ها 
نیــاز بود تا هم از ظرفیت زنان - کــه دربردارنده نیمی از جمعیت ایران 
می باشند - استفاده شود و هم از ظرفیت یک قوم که در مناطقی از کشور 
و در پایتخت جمعیتی دارد استفاده شود. »یک دختر ُکرد«! در تحلیل های 
آنان آمده بود که بخشی از جمعیت تهران را مهاجران کرد تشکیل می دهد 
که عمدتاً در مشــاغل سخت مشغول به کار هستند و می توانند به صورت 
طعمه مورد سوءاستفاده قرار گیرند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد عدم توجه 
مردم به طور عمده و زنان به طور خاص و ُکردها به صورت اخص بود. دامنه 
اغتشاشاتی که این جریان به هم پیوسته داخلی و خارجی، با برنامه دقیق 
سرویس های اطالعاتی دشمنان ایران راه انداخت از دامنه اغتشاشاتی که 
در ســال های 96 و 98 راه افتاد، بسیار کمتر بود. گرچه آنان نیز در مقام 

مقایسه با جمعیت تهران قابل مالحظه نبودند. 
حمله به نیروهای انتظامی و اقدام علیه حجاب و عفاف چیزی نبود که 
بتواند مورد حمایت مردم غیور و نجیب  و امام حســینی ایران قرار گیرد. 
مردم به چشم خود می بینند که نیروهای جوان انتظامی برای خدمت وارد 
کار شــده اند و میزان مداخله آنان به اندازه ای است که وظیفه آنان اقتضا 
می کند نه اینکه دنبال بهانه برای برخورد باشند و اصوالً مطالبات مردم ایران 
در طول این سال ها همواره این بوده که چرا فکری برای رفع ناهنجاری هایی 
مثل بدحجابی نمی شود، نه اینکه مخالف تالش حکومت و نیروی انتظامی 
در دفاع از حجاب و عفاف باشــند. به هر حال این جریان آلوده با حمله به 

نیروی انتظامی و اصل حجاب یک بار دیگر به کاهدان زد. 
 در ایــن صحنه، یک عــده ای در فضاهای مجازی دســت به هیاهو 
علیه مدافعان حجاب و عفاف زدند که می تواند برخاسته از دالیل متفاوت 
باشد، اما در این میان بعضی چهره های سیاسی و اجتماعی هم بودند که از 
روی نسخه ای نوشته شده به ایفای نقش پرداختند. حساب این ها از افراد 
عادی که به اشتباه و احیاناً به دلیل عواطف مطالبی نوشته اند، جداست. وقتی 
امثال خاتمی،  پزشکیان، ظریف، همتی و... به محض وقوع رویداد دست به 
واکنش تخریبی علیه مدافعان امنیت و موضوع حجاب می زنند، در حالی 
که برای آنان امکان دسترسی به اطالعات دقیق وجود دارد و اسناد هم در 
دسترس آنان می باشد، موضوع به کلی متفاوت می شود و از آنان پذیرفته 
نیست. به خصوص اینکه همه می دانیم توطئه خارجی بدون تکیه به پایگاه 
داخلی به نتیجه نمی رسد. ادعاهای ضددینی و ضدانقالبی محافلی نظیر 
بی بی سی و... بدون بهره گیری از پشتیبانی نظری چهره هایی در داخل ایران 
مدلل و موجه نمی باشــد. بر این اساس االن زمان آن است که این ها مورد 
مؤاخذه قرار گیرند. آنان باید برای آنچه گفته اند ســند ارائه کنند و برای 
اتهاماتی که وارد کرده و ســندی ندارند، پاسخگو باشند. کشور نمی تواند 
این موضوع را در حالی که باطن این حوادث، درگیری میان مردم و قربانی 
شدن عده ای است، رها کند. چرا که رها کردن آن می تواند به تکرار جرم و 
حوادث منجر شود. نظام نمی تواند نسبت به کسانی که زمینه ساز درگیری 

هستند و باعث ریخته شدن خون افراد بی گناه می شوند، سکوت کند.

باید مؤاخذه شوند

یادداشت روز

سعداهلل زارعی
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تکرار ادعاهای برجامی اروپا
برای مقصرنمایی ایران

با انتقاد از نگاه ابزاری به حقوق بشر 

امیرعبداللهیان: آمریکا به جای ریختن اشک تمساح
 به تروریسم اقتصادی پایان دهد

سرویس سیاسی-
اروپایی هــا که بارهــا اعالم 
کرده اند با آمریــکا در قبال ایران 
وحــدت نظر دارنــد در صدد آن 
هستند تا با شــانه خالی کردن از 
زیر بار مسئولیت و به انحراف بردن 
بی عملی و فریبکاری خود در قبال 
برجام، جــای بدهکار و طلبکار را 
عوض کرده و ایران را مقصر بن بست 
شکل گرفته در برجام معرفی کنند.

»جوزپ بورل« مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا بامداد سه شــنبه 
طی یک نشســت خبری در نیویورک 
مدعی شــد که متن پیشــنهادی این 
اتحادیه برای حصول توافق در مذاکرات 
رفــع تحریم های ایران در وین، بهترین 

راه است.
وی در ایــن نشســت خبــری در 
نیویورک که بعد از نشست غیررسمی 
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا در حاشیه اجالس مجمع عمومی 
ســازمان ملل برگزار شــد، مدعی شد: 
»پاســخ های ایــران، هیــچ کمکی به 
حاصل شــدن نتیجــه ]در مذاکــرات 
وین[ نمی کنــد.« بر اســاس گزارش 
»اســپوتنیک«، وی در ادامه ادعاهای 
بی اساس و تالش ها برای افزایش فشار 
بر ایران، گفت: »هیچ چیز جدیدی در 
پرونده هسته ای ایران وجود ندارد و من 
انتظار ندارم در این هفته اتفاق جدیدی 
رخ دهــد.« این مقام اروپایــی درباره 
اتحادیه  پیش نویس متن پیشــنهادی 
اروپا برای توافق در مذاکرات وین، ادعا 
کرد: »پیشنهاد من برای احیای توافق 
هسته ای ایران روی میز باقی خواهد ماند 

و راه حلی بهتر از آن نمی بینم.«
بورل که چند هفته ای است رویکرد 
دیپلماتیک را کنار گذاشته و نقش پلیس 
بد در مذاکرات با ایران را از فرانسه هم 
شــدیدتر اجرا می کند، مدعی شد: »ما 
هنوز به دســتیابی به یک نتیجه نهایی 
در مورد توافق هســته ای ایران نزدیک 
هســتیم و باید ببینیم که در روزهای 

آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.«
به نوشته اسپوتنیک، وی در بخش 
دیگــری از صحبت هایش نیــز اظهار 
داشــت که وزرای خارجه اتحادیه اروپا 
درباره کمک نظامی بیشــتر به اوکراین 

گفت وگو کردند.
بورل پیش از این نیز در مصاحبه ای، 
ضمــن ادعای بی فایده بــودن دیدار با 
رئیس جمهور ایــران در نیویورک برای 
حصول توافق در موضوع مذاکرات وین، 
مدعی شــد که از نظر او احتمال هیچ 

پیشرفتی در این خصوص نیست. 
بامداد سه شنبه در مصاحبه  بورل 
با نشریه »پالتیکو« مدعی شد که حتی 
دیدارهــای هفته پیش رو در حاشــیه 
نشست مجمع عمومی ســازمان ملل 
در نیویورک نیز نمی تواند پیشــرفتی 
در مذاکرات و احتمــال حصول توافق 

در موضوع هسته ای ایران حاصل کند.
وی با ادعای اینکه اتحادیه اروپا در 
هفته های اخیــر در تالش برای مجاب 
کردن همــه طرف ها جهت طی کردن 
آخرین گام هــا برای »احیــای توافق 
هســته ای ایران« بوده، گفــت از نظر 
او احتمــال هیچ پیشــرفت بزرگی در 
این خصوص و مذاکرات وین وجود ندارد.

فرانسه: آمریکا و اروپا 
موضع واحدی در قبال ایران دارند

روز دوشنبه نیز، وزیر خارجه فرانسه 

درباره مذاکــرات رفع تحریم های وین 
اظهارنظر کرد و گفت پیشنهاد بهتری 
به ایران برای احیای توافق هسته ای ارائه 

نخواهد شد.
کاترین کولونا که در حاشیه نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک 
صحبت می کرد گفت: »پیشنهاد بهتری 
روی میز نخواهــد بود و بر عهده ایران 
است که تصمیم های درست را بگیرد.«

خبرگــزاری فرانســه بــه نقل از 
»کاتریــن کولونا«، وزیــر امور خارجه 
فرانسه نوشت، آمریکا و شرکای اروپایی 
موضع یکســانی درخصوص حل وفصل 
تحقیقــات آژانس درخصــوص ادعای 
یافت شدن ذرات اورانیوم در سه سایت 

در ایران دارند.
ایران روند مذاکرات را

 به عقب برده است!
روز یکشــنبه هم سفیر فرانسه در 
آمریکا در اظهاراتــی طلبکارانه مدعی 
شده که مواضع اخیر ایران در مذاکرات 
رفع تحریم ها، روند مذاکرات را به عقب 

برده است.
»فیلیپ اتین« ســفیر فرانسه در 
آمریکا در گفت  وگو با وبگاه »المانتیور« 
مدعی شــد کــه ایران باید بــا آژانس 
انرژی درباره مواد هسته ای  بین المللی 

اعالم نشده خود همکاری کند.
وی گفــت: »برای مــا قابل قبول 
نیست که به آژانس بین المللی اتمی که 
متولی این مسائل است و ایران باید با آن 

همکاری کند، فشار بیاوریم.«
اظهــارات غیرســازنده اروپایی ها 
دربــاره مواجهــه ایران بــا طرف های 
 غربی در حالی اســت که هفته گذشته 
)چهارشــنبه 23 شــهریور( سه کشور 
اروپایی عضو برجام و آمریکا در نشست 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، بیانیه  مشــترکی را علیه برنامه 

صلح آمیز هسته ای ایران صادر کردند.
جالب توجه آنکــه همزمان با این 
مواضع و بیانیه های سریالی، آمریکایی ها 
طی 10 روز گذشــته دو بار جمهوری 

اسالمی ایران ر ا تحریم کرده اند.
آمریــکا نــه داری  خزا  وزارت 
اتهام زنی های  18 شــهریور ماه ضمن 

بی پایــه و اســاس علیــه جمهــوری 
اســالمی ایــران در زمینــه حملــه 
تحریــم از  آلبانــی،  بــه   ســایبری 

10 فرد و 2 شــرکت مرتبط با حمالت 
سایبری خرابکارانه ایران خبر داد و اعالم 
کرد که وزیر و وزارت اطالعات ایران را 

تحریم کرده است.
پیــش  ز  و ر و  د  همیــن 
)دوشنبه 28 شهریور( وزارت بازرگانی 
آمریــکا از قرار گرفتن نام ســه فروند 
هواپیمای تحت کنترل خطوط هوایی 
ایران در فهرست سیاه این وزارتخانه خبر 
داد و اعــالم کرد: اداره امنیت و صنعت 
وزارت بازرگانی آمریکا اقدام به شناسایی 
چند هواپیمای تحت کنترل شرکت های 
هواپیمایــی ماهان، فارس ایر قشــم و 
ایران ایر کرده که با نقض قوانین صادرات 
وضع شده علیه صادرات مواد حساس به 
مسکو اقدام به ارسال کاالهایی از جمله 

قطعات الکترونیکی به روسیه کرده اند.
اروپایی ها کــه بارها اعالم کرده اند 
بــا آمریکا در قبال جمهوری اســالمی 
ایران وحدت نظر دارنــد، در صدد آن 
هستند تا با شانه خالی کردن از زیر بار 
مســئولیت و به انحراف بردن بی عملی 
و فریبــکاری خــود در قبــال برجام، 

 جای بدهــکار و طلبکار را عوض کرده 
و جمهوری اســالمی ایران را مقصر بن 
بست شکل گرفته در برجام معرفی کنند.

اروپا که در کنار رژیم صهیونیستی 
نقــش پلیس بد مذاکــرات را بر عهده 
گرفته انــد در تالشــند تا با سیاســت 
مقصرنمایی ایران، وارد آوردن فشــار و 
تحــت تاثیر قرار دادن مذاکرات احیای 
برجام، تیم مذاکره کننده و مســئوالن 
حــوزه دیپلماســی کشــور را وادار به 

عقب نشینی کنند.
این در حالی اســت که جمهوری 
اســالمی ایران، همچنان بر شــروط و 
مطالبــات اصلی خود )راســتی آزمایی 
رفع تحریم ها، اخذ تضمین درخصوص 
ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی 
آژانس( پایداری نموده و اعالم کرده است 
که آمریکایی ها باید این تضمین را بدهند 
که احیای برجام برای ملت ایران منافع 

اقتصادی داشته باشد.

اولیانوف:  تالش ها برای  انداختن 
تمام تقصیرها گردن ایران
 منصفانه و عادالنه نیست

»میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه 
در سازمان های بین المللی مستقر در وین 
بامداد سه شــنبه در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »اتهام زنی و گرفتن انگشت اتهام 
]به سمت ایران[ گویا به نشانه ای برای 
به بن بست خوردن مذاکرات وین تبدیل 
شده است. اگر چنین چیزی هم باشد 
)بن بســت در مذاکرات(، معلول عوامل 

متعددی است.«
وی با اشاره به اتهام زنی های بورل 
علیه تهران، توضیح داد: »تالش ها برای 
 انداختن تمام تقصیرهــا گردن ایران، 
منصفانه و عادالنه نیســت. مذاکرات، 
بیش ازحد بر وضعیت سیاســی داخل 
شــرکت کننده  طرف هــای  از  یکــی 
 در مذاکرات )آمریکا( وابســته شــده 

است.«

وزیر امــور خارجه در توئیتی 
و  امینی  مهســا  مرحومه  درباره 
مقامــات  مداخله جویی هــای 
اینکه حقوق  بیــان  با  آمریکایی 
بشر، برای ایران ارزشی ذاتی دارد، 
نوشت: آمریکا به جای ریختن اشک 
اقتصادی  تروریسم  به  تمســاح، 

پایان دهد.
امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
خارجــه جمهوری اســالمی ایران که 
به منظور شــرکت در هفتادوهفتمین 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل در 
نیویورک حضور دارد، دیروز در توئیتی 
در پی اظهارات مداخله جویانه مقامات 
آمریکایی در پی درگذشت مهسا امینی 
نوشت: دســتور تحقیق در مورد فوت 
تراژیک مهسا )مهسا امینی(، که چنان 
که رئیس جمهور گفت، مانند دختران 

خود ما بود، صادر شده است.
 وزیــر خارجه خاطرنشــان کرد: 
حقوق بشــر، برای ایران ارزشی ذاتی 
دارد- برخالف کسانی که به آن به چشم 
ابزاری علیه رقبا می نگرند. آمریکا باید به 
جای ریختن اشک تمساح، به تروریسم 

اقتصادی پایان دهد.
ناصــر کنعانی ســخنگوی وزارت 
خارجه دیروز دوشنبه 28 شهریور در 
نشســت هفتگی با خبرنگاران درباره 
اظهارات مشــاور امنیــت ملی آمریکا 
درباره مهســا امینی گفــت: هرگونه 
اظهــارات مداخله جویانــه مقامــات 
آمریکایی را در موضوعات داخلی ایران 
قاطعا مــردود می دانیم. دولت آمریکا 
اگر نگران ملت ایران اســت دســت از 

محاصره ظالمانه، یک جانبه و غیرقانونی 
چند دهه ای خود علیــه ملت ایران و 
همچنین سیاســت های ظالمانه علیه 

این ملت دست بردارد.
کنعانــی اضافــه کــرد: این گونه 
اظهارات مقامات آمریکا مداخله جویی 
در امــور داخلی ایران اســت و ایران 
ایــن اظهارات را غیرمفید می داند و به 
مقامات دولت آمریکا توصیه می کند به 
مسائل داخلی خود و حقوق ملت آمریکا 
بپردازند و در امور داخلی کشــورهای 

مستقل مداخله نکنند.
الزم به ذکر است که سوءاستفاده 
آمریکا از فوت مرحومه مهسا امینی در 
حالی صورت می گیرد که این کشــور 
فقــط در یک فقره 290 نفر مســافر 
هواپیمایی ایران ایــر را که با پروازی 

عازم دبی بودند به قتل رساند.
رفع موانع دسترسی به منابع ایران 

در سئول
امیرعبداللهیان وزیــر  حســین 
امورخارجه جمهوری اسالمی ایران در 
حاشیه هفتاد و هفتمین نشست مجمع 
عمومی ســازمان ملل در نیویورک با 
وزرای خارجه کره جنوبی و قطر دیدار 

و گفت وگو کرد.
امیرعبداللهیــان و »پارک جین« 
وزیر امــور خارجه کره جنوبی در این 
دیدار ضمن ابراز خرسندی از شصتمین 
سال برقراری روابط سیاسی بر عزم دو 
کشور برای گسترش روابط همه جانبه 
تاکید کردند. این نخستین دیدار وزرای 

خارجه دو کشور بود. 
از  امیرعبداللهیــان ضمن دعوت 

همتای کره ای خود برای سفر رسمی 
به تهران، ابراز امیدواری کرد که با روی 
کار آمدن دولت جدید در این کشــور 
شــاهد پیشرفت در روابط بین ایران و 

کره جنوبی باشیم.
وزیر امور خارجه کره جنوبی نیز با 
اشاره عزم جدی و اقدامات انجام شده از 
سوی دولت جدید این کشور تاکید کرد 
که رفع موانع دسترسی به منابع ایران 
در بانک های کره جنوبی در دستورکار 

این کشور قرار دارد.
بدهی کره جنوبی به ایران در ازای 
خریــد میعانات گازی در دو بانک این 
کشور، مجموعاً به ارزش هفت میلیارد 
دالر است که از سپتامبر 2018 میالدی 
)شهریورماه 1397( به بهانه تحریم های 
آمریکا پرداخت نشده است. از آن زمان 
تاکنون سفرهایی بین مقامات دو کشور 
انجام و رایزنی هایی صورت گرفت که 
عماًل تاکنون تحولی در این زمینه رخ 

نداده است.
وزیر خارجه کره جنوبی همچنین 
در این دیدار ابراز امیدواری کرد که با 
برداشته شدن موانع مزبور، شرکت های 
کره ای بتوانند در زمینه های مختلف در 

ایران فعالیت کنند. 
وزیر امــور خارجه کره همچنین 
ابراز امیدواری کرد سفر رسمی وزرای 
خارجه به پایتخت های دو کشــور در 
زمان مقتضی صورت گرفته و دیدارهای 
منظم وزرای امور خارجه دو کشور ادامه 

پیدا کند.
رایزنی وزرای خارجه ایران و قطر

وزیر  امیرعبداللهیــان  حســین 

امورخارجــه کشــورمان در حاشــیه 
مجمــع  نشســت  هفتادوهفتمیــن 
عمومی ســازمان ملــل در نیویورک 
بــا »محمد بن عبدالرحمــن آل ثانی« 
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه 
قطر دیدار و گفت وگو کرد. وزرای امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران و قطر 
در ایــن دیدار درخصوص مناســبات 
دوجانبه، تحوالت منطقه و موضوعات 
جاری در سازمان ملل تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن 
تاکید بر اولویت رابطه با همسایگان و 
از جمله قطر گسترش روابط دوجانبه 
را نشانی بر تعمیق دوستی بین ایران 
و قطر عنوان کــرد. وزیر امور خارجه 
قطــر نیز آمادگی دولــت متبوع خود 
بــرای مســاعی جمیله و گســترش 
 همکاری هــای دوجانبه را مورد تاکید

 قرار داد.
وزیــر خارجه قطر هــم پیش از 
ایــن در صفحه توئیتر خود با اشــاره 
به دیدارش با همتای ایرانی، نوشــت: 
»از دیدار با دکتر امیرعبداللهیان وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی ایران خرسند 
برای تقویت  هســتم. درباره راه هایی 
روابــط دوجانبه و جدیدترین تحوالت 
در مذاکرات با آمریکا برای بازگشــت 
آمریکا  به برجام گفت وگــو کردیــم، 
منتظر تالش های مشــترک ما در این 

زمینه است.«
وزرای خارجــه ایــران و قطر نیز 
پیــش از این در گفت وگــوی تلفنی 
درباره مناســبات دوجانبه و مذاکرات 
رفع تحریم ها به رایزنی پرداخته بودند.

گفت و شنود

مگه اومده بودی؟!
گفت: این حماســه بزرگ و معجزه گون اربعیــن به همان  اندازه که برای 
جهان اسالم و مردم ایران شور و حال آفریده، دشمنان بیرونی و پادوهای آنها 

را بدجوری به خشم آورده است.
گفتم: فوت خانم مهســا امینی را که تمام اسناد و شواهد نشان 
می دهد بر اثر سکته بوده است، بهانه کردند، ولی بعداً حرف هایی زدند 

و نوشتند که هویت واقعی آنها را برمال کرد!
گفت: کاســه لیس های نشان دار آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی در 
داخل کشور و رسانه های بیرونی و داخلی آنها، برای ایجاد آشوب چه زوری زدند 
و چه یقه ای چاک دادند ولی با این همه تقال در نهایت از جمعیت 85 میلیونی 
ایران چند تا اجتماع 50 یا 60 نفره و یا حداکثر 200 نفره را به میدان آوردند! 
گفتم: آن هم با اطمینان از نجابت پلیس که مانع برخورد مردم با 

آنها شده بود.
گفت: ولی ملت ایران به مناسبت اربعین در سراسر کشور اجتماعات ده ها 
میلیونی تشکیل دادند و 3 میلیون نفر هم برای شرکت در راهپیمایي اربعین 

به نجف و کربال رفتند.
گفتم: پشه ای روی درخت تنومند خرما نشست و هنگام برخاستن 
به درخت گفت؛ نترسی ها! خودت را قرص نگه دار که می خواهم بلند 

شوم! درخت گفت؛ مگه اومده بودی؟!

در  همچنان  نــوری  حمید 
زندان های  در  بحرانی  شرایطی 

سوئد به سر می برد.
به گــزارش خبرگــزاری میزان 
– صفحه توئیتــری »حمید نوری«، 
نوشــت: »آقای حمید نوری نزدیک 
به سه سال است بازداشت در کشور 
سوئد هستند؛ ما، خانواده آقای نوری 

بارهــا اعالم کردیم برخــورد با وی، 
خــالف موازین اصلی حقوق بشــر 
اســت؛ وی بیش از هزار روز اســت 
در ســلول انفرادی هستند؛ علی رغم 
دســتور قاضی مبنی بر نبودن هیچ 
محدودیتــی، تماس مــا با پدر قطع 

است.«
ایــن صفحه در بخــش دیگری 

نوشت: »مالقات در این مدت به شدت 
محدود بوده اســت؛ مدارک پدر که 
برای مرحله استیناف مورد نیاز است، 
از وی گرفته شــده است و پدر برای 
دفاع مؤثر از خود، مشــکالت فراوان 
دارد؛ وسایل وی مدام گرفته می شود؛ 
به طوری که پدر حتی یک مهر برای 

نماز خواندن در اختیار ندارند.«

»حمید نــوری« از آبان ماه 98 
توسط سوئدی ها بازداشت و در سلول 

انفرادی به سر می برد.
دستگاه قضایی سوئد اخیرا پس از 
برگزاری 92 جلسه دادگاه رای حبس 
ابد علیه »حمید نوری« تبعه بازداشت 
شده ایرانی را در یک روند غیر قضایی 

و غیر حقوقی صادر کرد.

سوئد مدارک مورد نیاز »حمید نوری« برای مرحله استیناف را توقیف كرد


