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*نسیبه پیرایش
و  اعتراض  از  ماه  سه  حدود  گذشت  از  پس 
خشونت در کشور حاال به نظر می رسد اوضاع 
در  توجه  قابل  نکته  اما  باشد.  شده  آرام  نسبتا 
آموزان،  دانش  بر حضور  اعتراضات عالوه  این 
دانشجویان، هنرمندان و ورزشکاران همراهی  و 
اعتراضات  با  غربی  دولت های  برخی  حمایت 
را  برجام  احیای  مذاکرات  که  امریکا  مثل  بود. 
متوقف و صراحتا اعالم کرد که از معترضان در 
ایران حمایت می کند و در ادامه موفق به اخراج 
ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل و تشکیل 
کمیته حقیقت یاب حقوق بشری شد. یا هزاران 
تن از ایرانیان مقیم اروپا در برلین، پایتخت آلمان، 
گردهم آمدند و در حمایت از اعتراضات داخلی 
در ایران شعار دادند. تا اینکه با شروع اعدام های 
و  ایرانی تبار  نمایندگان  از  بسیاری  شتاب زده 
اروپایی  پارلمان های  در  فعال  غیرایرانی تبار 
عهده  بر  را  بند  در  معترضین  سیاسی  کفالت 
گرفتند. البته دیدار علی کریمی با رئیس جمهور 
آلمان هم در نوع خود بی نظیر بود. در کنار آن 
وزارت اقتصادی آلمان هم اخیرا اعالم کرده است 
که با توجه به »وضعیت بسیار جدی جاری در 
تضمین های  و  صادرات  اعتبارات  کلیه  ایران« 
کرده است.  تعلیق  را  ایران  برای  سرمایه گذاری 
اعالم  همچنین  آلمان  اعتماد آنالین،  گزارش  به 
کرده است که کلیه تماس های اقتصادی از جمله 

گفتگوها در خصوص انرژی را نیز با ایران معلق 
کرده است.  دلیل این تصمیم سرکوب اعتراضات 

اخیر در ایران عنوان شده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوئیس 
به  توجه  »با  می گوید:  اقدام  این  تبعات  درباره 
این  تصمیم  اروپا  اقتصاد  در  آلمان  مهم  نقش 
ایران  با  همکاری ها  توسعه  توقف  برای  دولت 

می تواند برای اقتصاد ما نتایجی داشته باشد.« 
شریف نظام مافی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: »بررسی عملکرد تجاری ایران و اروپا در 
سال های گذشته نشان می دهد که آلمان همواره 
ایران  اقتصاد  اروپایی  اصلی  شریک  عنوان  به 
مطرح بوده و در سال های گذشته چه در حوزه 
سرمایه  گذاری و چه در صادرات کاال نقشی مهم 

در این عرصه ایفا کرده است. 
در کنار آن آلمانی ها در بخش هایی از صنعت 
سایر  با  کردنشان  جایگزین  که  هستند  فعال 
کشورها دشوار است. از سوی دیگر با توجه به 
گستردگی اقتصاد این کشور در اروپا بسیاری از 
بر  را  خود  تصمیمات  نیز  اتحادیه  این  اعضای 
مبنای برنامه های آلمان پیگیری می کند. از این رو 
خبری که منتشر شد بسیار تاسف برانگیز بود و 

امیدواریم تغییراتی در این رویه اجرایی شود.«
البته به نظر می رسد این چرخش سیاست در 
آن هم  بارز  نمونه  باشد،  افتاده  اتفاق  شرق هم 
چین  جمهوری  رئیس  سفر  است.  چین  دولت 

دولت های  سران  با  ایشان  دیدار  و  عربستان  به 
عربی و بیانیه های نهایی مشترک چین با عربستان 
و ... که تحلیل گران در ایران آن را خیانت چین 
اما  می دانند.  ایران  انزوای  از  ناشی  و  ایران  به 
که  است  این  است  سوال  و  تعجب  مایه  آنچه 
این اجماع به ظاهر جهانی علیه کشورمان از چه 

روی اتفاق افتاده است؟ 
کمیته  تشکیل  به  اشاره  با  کدیور  جمیله 
حقیقت یاب در سازمان ملل، در اطالعات، نوشت: 
هیات  انتخاب  شاهد  که  است  مرتبه  »نخستین 
حقیقت یاب بین المللی برای بررسی نقض حقوق 
بشر در ایران هستیم و به رغم اینکه در گذشته 
نیز اتفاقاتی مشابه و شاید شدیدتر از حوادث سه 
ماه گذشته در کشور رخ داده، این سئوال مطرح 
در  عملی  اتخاذ چنین شدت  علت  که  می شود 
به  می توان  را  پاسخ  چیست؟  زمانی  مقطع  این 
چند علت اصلی مرتبط دانست؛ از جمله آمادگی 
اپوزیسیون برای دوران پسا رهبری و تلقی آنها 
از آشفتگی أوضاع در دوران جانشینی؛ یکدست 
شدن حاکمیت و حذف چند صدایی در نهادهای 
جامعه؛  شدن  دوقطبی  تشدید  کشور؛  قدرت 
أمور  تمشیت  در  دولت  ضعف  و  ناکارآمدی 
مردم؛ تشدید شکاف و بی اعتمادی مردم نسبت 
به حاکمیت؛ توزیع ناعادالنه ثروت و قدرت در 
بین اقشار جامعه و باالخره تقویت اپوزیسیون به 
ویژه به کمک تبلیغات گسترده رسانه های فارسی 
وابسته به کشورهای غربی و عربی و رسانه های 
غیر فارسی مرتبط دانست. در کنار عوامل فوق، 
ایران  یا ضعف  انفعال  داخلی،  متعدد  مشکالت 
زمینه های  المللی در  بین  اتفاقات  با  در مواجهه 
بین  و  منطقه ای  رایزنی های  رسانه،  دیپلماسی، 
المللی نیز به طور جدی مشهود است؛ به گونه 
ای که گاهی این پرسش مطرح  می شود که آیا 
دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان متوجه حجم 
اتفاقات صورت گرفته در رابطه با ایران هستند؟«
ایران  در  دولتی  و  رسمی  مقامات  مقابل  در 
این وضعیت را انکار می کنند و طوری از قطار 
پیشرفت سخن می گویند که گویی در کشور هیچ 
بحراني وجود ندارد و همه چیز عادي است. حال 

این انکار از ناآگاهی باشد یا از ناتوانی.
باید منتظر  ادامه این روند  با   به نظر می رسد 
شرایط پیچیده تری برای ایران در سطح داخل و 

بین الملل باشیم. 

مشاور رئیس جمهوری گفت: هنرمندان، اساتید 
دانشگاه، سلبریتی ها، قهرمانان ورزشی و هنریو 
نظام  این  که سر سفره  نیرو هایی هستند  روسا... 
از  کمتر  شاید  شان  سکوت  ضربه  اند؛  نشسته 

»اغتشاشگران« نباشد.
سیدرضا تقوی، مشاور رئیس جمهور در امور 
روحانیت امروز در مراسم تجمع بزرگ حوزویان 
در  والیت«  با  میثاق  »اجتماع  عنوان  با  استان 
قزوین،  مسجدالنبی  )ع(  امیرالمومنین  شبستان 
جهاد  امروز،  جلسه  محور  و  موضوع  کرد:  بیان 
تبیین است که یکی از ضرورت های زمان است و 
امروز جهاد تبیین از کار های مهم، اصلی و اساسی 

ماست.
به گزارش حوزه، بخش هایی از اظهارات تقوی 

را در ادامه می خوانید:
علما،  شعرا،  رویدادها،  گزارشگران  هنرمندان، 
اساتید دانشگاه، سلبریتی ها، قهرمانان ورزشی و 
هنری، وزرا، وکال و روسا جزو خواص هستند 
نظام  این  سفره  سر  که  هستند  نیرو هایی  یعنی 
نشسته اند و رشد کرده اند و موقعیتی یافته اند 
این  از  و  دارند  خود  تاثیر  تحت  مجموعه ای  و 
که  کنیم  یادمی  خواص  عنوان  به  خاص  افراد 
مسولیت سنگین تری از افراد عادی دارند و واقعه 
باشند و  باید در صحنه  پیش می آید  و حادثه ای 
از آرمان ها دفاع کنند و اگر سکوت کنند، ضربه 
نباشد،  اغتشاشگران  از  کمتر  شاید  شان  سکوت 
میدان ها  اینگونه  در  که  هستند  خواص  بنابراین 

نقش مهم و اساسی دارند.
دشمن  اقدامات  از  یکی  نظام  از  اعتبارزدایی 

است آن ها هر خبری که نظام را در افکار عمومی 
سست کند دامن می زنند و باید مراقب باشیم و 
وقتی می خواهیم انتقاد و اشکالی را بگوییم سعی 
کنیم به گونه ای نباشد دشمن از آن سوء استفاده 
و  کند  ناامید  را  مردم  می خواهد  دشمن  و  کند 
ناامیدی مردم خطرناک است.تخریب شخصیت ها 
و مدیران جامعه خط دیگر دشمن است و آن ها 
می خواهند همه این ها را به فساد متهم کنند نشان 
دهنده فساد یک امر تشکیالتی است و کل نظام 
را فرا گرفته است البته در هر نظامی فساد وجود 
تمام جدیت و همت  دارد و در دولت سیزدهم 

این است با فساد برخورد شود.
قانون  مدنی،  مخالفت  هنجارشکنی،  به  تشویق 
دیگر  خط  جامعه  وضع  در  اخالل  و  گریزی 
دشمن است، بزرگ جلوه دادن ضعف ها از دیگر 
اقدامات دشمن است و توجه داشته باشیم تمرکز 

دشمن روی زنان و جوانان و نوجوانان است.

مشاور رئیس جمهوری در امور روحانیت:
ضربه سکوت خواص کمتر از »اغتشاشگران« نیست

آرامش نسبی در کشور و انکار وضع موجود؟! ورود نخستین محموله 
خودروها خارجی به کشور

خارجی،  خودروهای  محموله  نخستین 
شامگاه شنبه از طریق بندر لنگه استان هرمزگان 

وارد کشور شد.
دریانوردی  و  بنادر  مدیر  ساالری  مرتضی 
بندرلنگه و غرب هرمزگان گفت: این محموله 
خودرو شامل ۶ نمونه از محصوالت کیا است.

پگاس،  پیکانتو،  ریو،  سراتو،  خودروها  این 
پایتخت  از  و  هستند  اسپورتیج  و  سونت 
گمرک  هماهنگی  با  کشور  خودروی  ترانزیت 
تهران  شهریار  گمرک  به  بندرلنگه  شهرستان 

ترانزیت خواهد شد.
مهم ترین  حاضر  حال  در  بندرلنگه  بندرگاه 
شناخته  خودرو  ترانزیت  حوزه  در  ایران  بندر 

می شود
پاسخ سفیر ایران

 در ارمنستان درباره 
وضعیت کریدور الچین

ارمنستان  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر 
الچین  کریدور  در  پیش آمده  وضعیت  درباره 

پاسخ های الزم را ارائه کرد.
در  ارمنستان،  در  ایران  سفیر  ظهوری 
تلویزیون  خبر  شبکه  با  خود  مصاحبه 
وضعیت  درباره  را  تهران  موضع  ارمنستان، 
و  کرد  تشریح  الچین  کریدور  در  پیش آمده 
به  پیش آمده هم  از وضعیت  ما  داشت:  اظهار 
تأثیر  نظر  از  هم  و  آن  انسانی  تبعات  دلیل 
بر فرآیند رسیدن به صلح در منطقه  منفی آن 
که  دارد  ضرورت  ما  نظر  از  هستیم.  نگران 
توافقات  طبق  خود  تعهدات  به  طرف ها  همه 

باشند. پایبند  پیشین 
ریشه  درباره  مختلف،  طرف های  گفت:  او 
دارند  متفاوتی  مواضع  پیش آمده  وضعیت 
ولی به هر حال پایبندی به تعهدات پیشین و 
ضرورت  بشردوستانه  مسائل  رعایت  به ویژه 
یک  جان باختن  خبر  متاسفانه  هم  ما  دارد. 
دریافت  را  پیش آمده  شرایط  نتیجه  در  بیمار 
وضعیت  درباره  نیز  گزارش هایی  کرده ایم. 
این  ما  باور  دارد.  بیمارستان های محل وجود 
با  باید  انسانی  تبعات  با  مسائل  در  که  است 

رفتار شود. بیشتری  احتیاط 

و  برجسته  تحلیلگر  صدر،  محمد  سید  دکتر 
دیپلمات سابق ایران معتقد است که ایران روابط بین 
المللی خود را به دو کشور چین و روسیه محدود 
دو کشور  این  رفتارهای  که  در حالی  است  کرده 
نشان می دهد نه تنها چندان متحد استراتژیک ایران 

نیستند بلکه به فکر تأمین منافع خود می باشند.
دکتر صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
تأکید دارد: بسیار اشتباه بزرگی است که امروز به 
بسیاری  و  فروشیم  می  نفت  چین  به  اینکه  دلیل 
نمی  خریداری  نفت  ایران  از  دیگر  کشورهای  از 
کنند، عکس العمل جدی نسبت به اظهارات رییس 
جمهوری  ارضی  تمامیت  درباره  چین  جمهور 
اسالمی نداشتیم و ضروری است که رییس جمهور 
و وزارت خارجه جبران کنند و به صورت جدی 

به چین تذکر دهند.
دکتر صدر درباره آینده مذاکرات ایران و عربستان 
منتظر  عربستان  فعلی  شرایط  در  گوید:  می  نیز 
آمریکاست.  جمهوری  ریاست  آینده  انتخابات 
عربستانی ها آرزو می کنند که جمهوری خواهان 
در آمریکا بر سر قدرت بیایند و ترامپ یا شخصی 
مثل ترامپ بر سر مسند ریاست جمهوری بنشیند 
خود  مواضع  جدی  صورت  به  زمان  آن  در  که 
در مقابل ایران را اعالم می کنند. در حال حاضر 
به صورت کج  ایران  با  رابطه  در قضیه  عربستان، 
دار و مریز رفتار می کند تا نتیجه انتخابات آینده 

ریاست جمهوری آمریکا مشخص شود.
در ادامه متن کامل گفت وگوی با دکتر صدر را 

می خوانید:  
»منافع  نام  به  اصلی  یک  خارجی  سیاست  در 
بنا بر این اصل همه کشورها  ملی« وجود دارد و 
به دنبال منافع ملی خود هستند و در این چارچوب 
گاهی با برخی از کشورها دوست، موافق و متحد 
و گاهی با برخی از کشورها مخالف هستند. اگر در 
دستگاه دیپلماسی به اصل »منافع ملی« توجه شود، 
آن سیاست خارجی واقع گرایانه است، اما متأسفانه 

سیاست خارجی امروز ایران واقع گرا نیست.
تمام  با  که  کند  می  حکم  ایران  ملی  منافع 
کشورهای جهان به جز اسرائیل که آن را به رسمیت 
نمی شناسیم و آمریکا که ویژگی خاص خود را 
دارد، ارتباط داشته باشیم. اگر ما رابطه خود را به 
دو تا سه کشور محدود کنیم در حقیقت خود را 
به طور غیر مستقیم به این کشورها وابسته کردیم 
چرا که آنها وقتی ببینند یک کشوری منزوی است، 
به این نتیجه می رسند که این کشور مجبور است 
با آنها رابطه خوبی داشته باشد و شرایط حکم می 

کند که به سوی این کشورها گرایش داشته باشد.
گرفته  قرار  »انزوا«  حالت  در  حدودی  تا  ایران 

است
دنیا  کشورهای  اکثریت  با  که  کشوری  دنیا،  در 
مخصوصاً کشورهای مهم و تأثیرگذار رابطه داشته 
تواند  می  جهت  این  از  و  نیست  منزوی  باشد، 
سیاست  در  زیادی  خیلی  سیاسی  مانور  قدرت 
خارجی و روابط بین الملل داشته باشد. از سوی 
دیگر اگر رابطه گسترده ای با کشورها نداشته باشید 
اصاًل قدرت مانور و بازی کردن با سیاست خارجی 
حاصل نمی شود و این نکته ای است که متأسفانه 
اکنون به آن گرفتار هستیم و به گونه ای در حال 

حرکت هستیم که تا حدودی حالت انزوا پیدا می 
این سیاست ها اصالح نشود، ممکن  اگر  کنیم و 

است که این انزوا افزایش یابد.
رسیدن به توافق برجام منافع جمهوری اسالمی را 
تأمین می کنم. من این نکته را به آقای رئیسی هم 
گفته ام که اگر برجام امضا نشود، تمام فشارهای 
دولت  و  جمهور  رییس  دوش  روی  آن  از  ناشی 
خواهد بود. با توجه به تحریم های بسیار جدی که 

امروز گرفتار آنها هستیم، 
 دیپلماسی اقتصادی ایران چندان موفق نبوده استبا 
تحریم و عدم تصویب اف ای تی اف، دیپلماسی 
اقتصادی نمی تواند موفق باشد. امروز تمام تمرکز 
دیپلماسی اقتصادی بر فروش نفت ایران به چین 
است که با تخفیف ها و مشکالت بسیار انجام می 

شود.
ایران با فروش نفت به چین بخشی از انرژی این 
کشور را تأمین می کند، اما آقای »شی جین پینگ«، 
شورای  دوره ای  نشست  در  چین  جمهور  رییس 
ارضی  تمامیت  عربستان،  در  فارس  خلیج  حکام 
ایران را زیر سوال می برد! و من بسیار متأسفم که 
از سوی دستگاه دیپلماسی ایران آنگونه که باید و 
شاید نسبت به این اظهارات رییس جمهور چین 

عکس العمل نشان داده نشد.
که  دیدارهایی  در  کشورها  مقامات  زمانی  یک 
به مسایل مختلف و ضرورت  دارند راجع  با هم 
بهبود ارتباط کشورها صحبت می کنند که تا اینجا 
مشکلی نیست، اما وقتی رییس جمهور چین دقیقًا 
مواضع امارات که بر تمامیت ارضی ایران و جزایر 
در حقیقت  کند،  می  تکرار  را  دارد  ادعا  گانه  سه 
خیانت به تمامیت ارضی جمهوری اسالمی است؛ 
در  ایران  دیپلماسی  که دستگاه  برخوردی  معتقدم 
این موضوع داشت، در حدی که باید و شاید نبود 
بزرگ سیاست  بسیار  نقاط ضعف  از  این یکی  و 

خارجی است.
ما هشت سال جنگیدیم و بسیار شهید و خسارت 
جدا  ایران  سرزمین  از  متر  یک  اینکه  برای  دادیم 
رسید  پایان  به  نتیجه  همین  با  هم  و جنگ  نشود 
و هیچ یک از خواسته های جنایتکارانه صدام به 
و  جمهور  رییس  که  امیدوارم  نرسید.   سرانجام 
وزارت خارجه جبران کنند و به صورت جدی به 
رسمی  عذرخواهی  به  نسبت  و  دهند  تذکر  چین 

چین از ایران تأکید کنند.
اما درباره نحوه تعامل و ارتباط و سطح همکاری 
ایران و چین به این نکته تأکید دارم که بدون شک 
یابد.  گسترش  باید  روسیه  و  چین  با  ایران  رابطه 
باید  ایران در عرصه سیاست خارجی  معتقدم که 
ویژه کشورهای  به  با همه کشورها  و  باشد  فعال 
همسایه و آسیایی و همچنین کشورهای اروپایی و 
آمریکای جنوبی رابطه مناسب و گسترده ای داشته 
باشد؛ اما مساله ای که امروز در سیاست خارجی 
مشکل ایجاد کرده، این است که ما رابطه خود را به 
دو کشور منوط کردیم و این دو کشور ممکن است 

سوء  کشورها  سایر  با  ایران  روابط  محدودیت  از 
استفاده کنند. به عنوان مثال مجدداً به اظهارنظر اخیر  
رییس جمهور چین اشاره می کنم؛ آقای »شی جین 
موضع  چنین  کرد  نمی  جرأت  گذشته  در  پینگ« 
اما  باشد،  داشته  ایران  ارضی  تمامیت  علیه  گیری 
اکنون چنین رفتاری نشان می دهد چون احساس 
می کند که ایران دچار انزوا شده و برای اینکه رابطه 
اقتصادی و تکنولوژی خود با کشورها را گسترش 
ایران  ارضی  تمامیت  علیه  گیری  موضع  به  دهد، 
تن می دهد و ایران هم به دلیل نیاز اقتصادی به 
چین، واکنش جدی نشان نمی دهد! بنابراین رابطه 
و تعامل با چین هیچ اشکالی ندارد و حتماً هم باید 
باشد منتها این رابطه باید از موضع قدرت، احترام 

متقابل و منافع مشترک باشد، نه از موضع ضعف.
همیشه رابطه صحیح و سالم در سیاست خارجی 
باید این دو ویژگی یعنی »منافع مشترک و احترام 
متقابل« را داشته باشد و الزمه تحقق این امر مهم، 
سیاست  است.  سیاسی«  مانور  »قدرت  داشتن 
خارجی با قدرت، می تواند با کشورهای مختلف 
زمینه های  در  نیازهای خود  و  باشد  داشته  رابطه 

مختلف را تأمین کند.
پیش از این مطرح کرده بودم که در ایران هنوز 
شناخت دقیقی از سیاست های روسیه وجود ندارد. 
با توجه به تحوالت رابطه ایران و روسیه و مناقشه 
کشیدن  پیش  نوعی  به  و  اوکراین  در  کشور  این 
نام ایران در این درگیری، معتقدید امروز ایران به 
شناخت سیاست های روسیه رسیده؟اینکه عنوان 
کردم در ایران هنوز شناخت دقیقی از سیاست های 
روسیه وجود ندارد، مربوط به سیاست های روسیه 
در قبال سوریه بود و معتقدم هنوز عملکرد روسیه 
در سوریه خیلی روشن نیست. آسمان سوریه در 
اختیار روسیه است و هواپیماهای اسرائیلی بدون 
گذر  سوریه  آسمان  از  توانند  نمی  روسیه  توافق 
یک  وقت  چند  هر  که  است  حالی  در  این  کنند، 
بار اسرائیل، مواضع حزب اهلل یا برخی از مواضع 
راحتی  به  را  هست  ایران  امکانات  به  مربوط  که 
ایران  امکانات  بمباران مواضع و  بمباران می کند. 
در سوریه از سوی اسرائیل انجام می شود و هیچ 
عکس العملی از سوی روسیه نشان داده نمی شود!
آن زمانی که روسیه به فضای سوریه وارد شد، 
این تصور پیش آمده بود و حتی گفته می شد که 
روسیه به عنوان نیروی هوایی نیروهای ایرانی در 
داخل سوریه عمل خواهد کرد و در واقع روس 
ها تحت فرمان ایران خواهند بود، اما امروز اینگونه 
نیست و نشان می دهد ک روسیه هم منافع خود را 
دنبال می کند و سیاست های خیلی روشنی ندارد.

در ارتباط با فروش نفت نیز روسیه به خصوص 
پس از تحریم از سوی اروپا، سیاست هایی را دنبال 
ایران در فروش نفت  می کند که به نوعی رقیب 
شده و به دنبال تصاحب برخی از بازارهای نفتی 
این  که  کشورهاست  سایر  و  هند  در چین،  ایران 
سیاست روسیه نیز با روابط استراتژیکی که برخی 

مقامات ایران مطرح می کنند به هیچ وجه همخوانی 
تاکنون  مقامات روسیه  اینکه  نکته جالب  ندارد و 
استراتژیک  متحد  ایران  با  که  نکردند  بیان  رسماً 

هستند!
خود  اخیر  اقدامات  با  روسیه  دیگر  سوی  از 
پهپادها  بحث  و  اوکراین  قضایای  در  مخصوصاً 
ضربه بسیار مهلکی به موقعیت بین المللی ایران زد 
و باعث شده که روز به روز تحریم ها علیه ایران 
افزایش پیدا کند این در حالی است که روسیه به 
لحاظ اقتصادی به هیچ وجه توان جبران این تحریم 

ها علیه ایران را ندارد.
معتقدم  آن  به  که  کلی  های  سیاست  از  یکی 
این است که جمهوری اسالمی ایران باید با همه 
جمله  از  باشد  داشته  خوبی  روابط  همسایگان 
که  فارس و عربستان  با کشورهای جنوبی خلیج 
بزرگترین کشور این منطقه است؛ اما نکته مهم این 
است که عربستانی یکسری سیاست های جدیدی 
را دنبال می کنند که به گمانشان با ارتباط با ایران 
بر  کشورها  از  برخی  است.  تناقض  در  مقداری 
می  برقرار  رابطه  اسرائیل  با  ابراهیم  صلح  مبنای 
کنند، برخی رسماً این اقدام را انجام دادند و برخی 
و  روند  می  آن سمت  به  علنی  غیر  و  غیررسمی 
طبیعی است که این کار بر مبنای توصیه و خواسته 
این  رابطه  روز  به  روز  و  شود  می  انجام  آمریکا 

کشورها با اسرائیل گسترش پیدا می کند.
آمریکا بعد از پیروز شدن انقالب اسالمی ایران 
بود  این  دنبال  به  اسالمی  جمهوری  تشکیل  و 
ایران  علیه  را  فارس  خلیج  جنوبی  کشورهای  که 
تحریک کند و شورای همکاری خلیج فارس نیز 
بر مبنای همین هدف تأسیس شد که تاکنون خیلی 
موفق نبوده است. در زمان جنگ تحمیلی هشت 
ساله، اکثر این کشور از جمله عربستان و امارات و 
تا حدی کویت، هزینه های جنگ صدام علیه ایران 
پادشاه  تقبل می کردند. حتی فهد که آن زمان  را 
میلیارد   ۶0 ما  که  کرد  اعالم  رسماً  بود،  عربستان 
دالر به صدام کمک کردیم که بعدها نتیجه آن را 
در قضیه اشغال کویت توسط صدام دیدند. پس از 
جنگ به مرور زمان رابطه ایران و عربستان بهتر شد 
به ویژه در دولت آقای خاتمی که بنده هم مسئول 
بسیار  رابطه  این  بودم،  عربی  با کشورهای  روابط 
گسترده شد و به این سمت می رفت که در سیاست 
های کلی منافع ایران را تأمین می کند، اما متأسفانه 
بعد از دولت اصالحات به ویژه در دولت احمدی 
ارتباطات  در  ایشان  که  هایی  ماجراجویی  با  نژاد 
داشت، تمام دستاوردهای دولت اصالحات از بین 
رفت و زمینه برای پیاده شدن استراتژی کلی آمریکا 
فراهم شد تا به کشورها عربی بباورانند که دیگر 
»اسرائیل« دشمن شما نیست و دشمن اصلی شما 
»ایران« است. امروز متأسفانه این استراتژی آمریکا 
به  این کشورها گرایش جدی  و  نتیجه رسیده  به 
اسرائیل دارند و تا حدودی ایجاد رابطه با ایران را 

در تضاد با این خط سیر خود می دانند.

۸ روزنامه نگار از ۳۵ روزنامه نگار زندانی، 
به قید وثیقه آزاد شدند

انجمن صنفی روزنامه نگاران اعالم کرد: از ۳۵ 
روزنامه نگاری که در آخرین اطالعیه ی کمیته و 
روزنامه نگاران  وضعیت  پیگیری  اجرایی  هیئت 
 ۸ بود،  شده  اشاره  آن ها  اسامی  به  بازداشتی 

روزنامه نگار به قیِد وثیقه آزاد شده اند.
مهدی  امیری،  مرضیه  اسماعیلی،  حسین 
یلدا  فشخامی،  یغما  فرخه،  نسترن  امیرپور، 
توحیدی،  هدی  و  توحیدی  زهرا  معیری، 
لیسِت  انتشارِ  از  پس  شده  آزاد  روزنامه نگاراِن 

پیشین هستند.
وضعیت  پیگیری  اجرایی  هیئت  و  کمیته 
فرایند  در  تسریع  منظور  به  روزنامه نگاران، 
پیگیری  برای  الزم  اقدامات  ارائه  و  رسیدگی 
وضعیت روزنامه نگاران و همچنین خانواده های 
آنان، درخواست می کند، همکاران و خانواده های 
درمورد  الزم  اطالعات  یا  اخبار  نکات،  آنان، 
تلگرامی  اکانت  به  دارند  را  عزیزانشان  یا  خود 
@tpaoj یا شماره 09024401۳92 پیام دهند.

اشرف بروجردی، فعال سیاسی درباره تحوالت 
بنده علی رغم همه  اخیر در کشور گفت: به نظر 
دلسوز  ناصحان  می گیرد  صورت  که  تالش هایی 
دست اندرکاران  که  جلساتی  می کنند،  اظهارنظر 
برگزار می کنند و  نظران  با صاحب  و دولتمردان 
گفتگویی که بین آنها مبنی بر کوتاه آمدن صورت 
می گیرد در نتیجه همه این موارد، مشاهده می کنیم 
اثر مثبتی نداشته بلکه  که نه تنها این موارد هیچ 
و  کرده  پیدا  افزایش  روز  به  روز  آنها  منفی  آثار 
هم چنان به نقطه اول برمی گردند و این نتیجه ای 

غیر از بنزین ریختن بر روی آتش ندارد. 
برداشتن  با  مردم  حاضر  حال  در  افزود:  او   
مقابل  در  دادند  نشان  را  خود  واکنش  حجاب 
همه دولتمردان می گویند اگر بخواهید حجاب را 

رعایت نکنید باید از روی جنازه ما رد شوید. 
در مجموع همه آنچه گفته شد بیانگر این نکته 
نشنیده،  را  اعتراضات  صدای  دولت  که  است 
نمی شوند و نمی خواهند که بشنوند و مشکل هم 
همین است که دولت نمی خواهد صدای معترضان 
را بشنود و در مقابل کماکان به دنبال این است که 
دولت  این عملکرد  کند.  را محقق  خواسته خود 
نتیجه ای غیر از آسیب رساندن به رابطه میان مردم 

و حاکمیت ندارد.
در  کرد:  اظهار  ادامه  در  سیاسی  چهره  این 
حقیقت اعتماد مردم کاهش پیدا می کند هر چند 
که در حال حاضر هم هیچ اعتمادی بین نظام و 
مردم وجود ندارد. لذا این رابطه اندک اجتماعی 
که میان مردم و حاکمیت وجود دارد آسیب دیده 
و دچار خدشه شده است. در حال حاضر مردم 
ناراحت هستند، از نظر اقتصادی تحت فشار قرار 
دارند، قیمت ها سرسام  آور شده و حتی قابلیت بقا 

برای مردم مشکل شده و مردم می گویند شرمنده 
خانواده های خود هستیم.

این موارد  بروجردی همچنین خاطرنشان کرد: 
نشان می دهد که دولت صدای معترضان را نشنیده 
اگر شنیده باشد گامی برمی دارد، حرکتی می کند، 
اینکه نمی شود از طرفی بگویند صدای معترضان 
را شنیدم اما هیچ بازتاب و بازخوردی از آنچه که 

شنیده به جامعه عرضه نکند.
شنیده  برای  حلی  راه  اینکه  به  پاسخ  در  او   
وجود  دولت  توسط  اعتراضات  صدای  شدن 
راه حل  ده ها و صدها  یادآور شد:  یا خیر،  دارد 
دارد  وجود  معترضان  صدای  شدن  شنیده  برای 
و همه گفتند و می گویند، همچنان که می گویند 
اعدام  فردی  اگر حکم  نکنید و حتی  اعدام  فعاًل 
است اجرای آن را به تأخیر بیندازید چراکه فضا 
و مردم ملتهب هستند و با این اعدام ها ملتهب تر 
اضمحالل  به   رو  اقتصاد  می گویند  همه  نشود. 
است، حاکمیت آن را مدیریت کند اما روز به روز 
فرهنگی مردم  از طرفی در عرصه  بدتر می شود. 
موارد  و  حجاب  حوزه  در  می خواهیم  می گویند 
دیگر انتخاب گر باشیم اما هیچ کس اینها را پاسخ 
نمی دهد متأسفانه خیلی مشکل داریم خیلی زیاد.

روسیه ضربه مهلکی به موقعیت بین المللی ایران زد
سیاست خارجی امروز ایران »واقع گرا« نیست

اعدام ها را به تاخیر بیندازید
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 مرند

آگهی مفقودی
اصل برگ سبز )سند مالکیت  وسیله نقلیه  ( فاکتور فروش کارخانه  ، متعلق به  موتورسیکلت  
، سیستم :  ویال    ، تیپ :  12۵CC  ،   مدل:    1۳90   ،   به رنگ : قرمز - زرشکی    ،   به 
 VIN:   12۵   ،   شناسهV90110۶۳***N۳S  :  شماره تنه ،   NMHCG02107۶9 : شماره موتور
IRAKF901۳NA0110۶۳، مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.                                                                         
 مرند

آگهی مفقودی
اصل دو فقره  قبض انبار به شماره های ۳141۶۶ و ۳07170   بنام کاالی  ) پارچه (  متعلق به 
شرکت آلتین خواب جواهر ارس  ،  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.                                                                         
 مرند


