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تازه های مطبوعات
••کیهان – این روزنامه نوشت :در بحث طالبان و
آمریکا این نکته را نباید از نظر دور داشت که میان
طالبان و آمریکا جوی خون جاری شده است ...در
طول دو دهه گذشته ،طالبان برای جلب نظر ایران
بهفراخوانحضرتامامخمینی(ره)مبنیبرحرکت
مسلمانهابهسمتتشکیلحکومتهایمستقلاز
قدرتهایسلطهطلبخارجیونیزمقابلهبامفسدان
داخلیاستنادکردهاست.
••شرق -این روزنامه به نقل از گفت و گوی اخیر
کالبهاوسیمحمدرضاخاتمینوشت:چهاشکالی
دارددریکمحاکمهعلنیدادگاهبرگزارشودوآقای
روحانیبتواندحرفهایشرابزند؟این،اتفاقخوبی
است؛ اگر همه کسانی که مانند آقای روحانی در
مسئولیتبودهاند،دردادگاهحضوریابند.
••آرمان ملی– این روزنامه با اشاره به عضویت ایران
درسازمانشانگهاینوشت:بهنظرنمیرسدتازمانی
کهایرانموفقبهرفعتحریمهاشود،بتواندازفرصت
ایجاد شده در سازمان شانگهای آن طور که انتظار
دارد ،استفاده و همکاریهای اقتصادی قوی برقرار
کند.شاهدبودیمپسازخروجآمریکاازبرجامدرسال
97بسیاریازشرکتهایچینیودیگرشرکتهایی
کهوابستهبهبرخیکشورهایعضوشانگهایبودند،
ازایرانخارجشدند.
••وطــن امــــروز -ایــن روزنــامــه نــوشــت :مجموع
صــــادرات و واردات کــشــورهــای ذی ــل ســازمــان
شانگهای به بیش از هفت تریلیون دالر میرسد که
از این میزان3.7تریلیون دالر مربوط به صادرات
و  3.4تریلیون دالر واردات این کشورهاست .در
کمال ناباوری اما مجموع تجارت ایران با مجموعه
کشورهای عضو پیمان شانگهای درسال 55،99
میلیونتنبهارزش ۲۸میلیارددالربودهاست.
••ایران -سخنگوی شبکه شاد در مصاحبه با این
روزنامه گفت :از مهمترین دالیل ترغیب معلمان
و دانشآموزان به استفاده از شبکه «شــاد» عالوه
بر حمایت از یک ابزار توانمند کام ً
ال بومی و ملی،
صیانت از اطالعات شخصی و محرمانه کاربران
آن ،یعنی معلمان و دان ـشآمــوزان اســت .محیط
شاد ،امنترین فضای آموزش مجازی است که در
این محیط هیچ کاربری بدون احراز هویت امکان
فعالیت ندارد.
••آفتاب یزد -محسن جلیلوند ،کارشناس مسائل
بینالمللی به این روزنامه گفت :ایران در تعامالت
بینالمللی وقتی وارد سازمان و پیمانی میشود
البد میداند ممکن است قطعنامههایی تصویب
و صــادر شــود که اســاسـ ًا با منافع و سیاستهای
جمهوریاسالمیایراندرتضادکاملباشدآنوقت
میخواهیم چه کار کنیم؟ مگر ایران عضو کنفرانس
اسالمی نیست؟ چرا در همین کنفرانس که تمام
کشورهای اسالمی حضور دارند ،ایران با برخی از
اعضایآناساس ًاهیچرابطهایندارد؟

انعکاس
••شفقنانوشت-روزنامهنیویورکتایمزدرگزارشی
مدعیشدبرایاولینبارجزئیاتیرادربارهعملیات
ترور شهید فخری زاده توسط موساد منتشر کرده
است که نشان میدهد ،سالح خودکار و کنترل از
راه دور به کار رفته در این عملیات با فناوری هوش
مصنوعیارتقایافتهبودومسئوالنارشدآمریکاازاین
عملیات آگاه بودند .نیویورک تایمز می نویسد :در
این عملیات ،فناوری تک تیرانداز دقیق کامپیوتری
ارتقا یافته با هوش مصنوعی و رصد چند دوربینه از
طریقماهوارهبرایاولینباربهکاررفتکهسالحآن
قادربهشلیک ۶۰۰گلولهدریکدقیقهبود.برخالف
پهپادها،اینسالحروباتیکدرآسمانهیچتوجهیرا
بهخودجلبنمیکرد.
••ایمنا نوشت :احمد راستینه ،رئیس کمیته
تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از
لباسهای تیم ملی بانوان فوتبال ایران برای حضور
در رقابتهای قهرمانی آسیا گفت :متأسفانه آن چه
اتفاق افتاده نه قابل توجیه است و نه چشمپوشی.
وزارت ورزش مسئولیت دارد این موضوع را پیگیری
کند و فدراسیون هم به خاطر چنین قصوری باید
پاسخگوباشد.
••انصافنیوزنوشت:یکیازخبرنگاراندرتوییتی
از بازگشت حمیدرضا عسگری به حوز ه انرژی اتمی
خبر داده است .زهرا اصغری در روز سفر گروسی،
در توئیتر با عکسی قدیمی از عسگری در کنار علی
باقری،نوشت«:امروزبعدازمذاکراتمشترکایرانو
آژانسدرسازمانانرژیاتمی،جنابآقایحمیدرضا
عسگریرودیدم...خیرمقدمبایدبگیمبهایشون...
نمی دونم دقیقا کجای مذاکرات بودند ...اما به هر
حالبودند».
••جهاننیوزنوشت :مهدیچمرانرئیسشورای
شهر تهران در پاسخ به پرسشی دربــاره وضعیت
سالمت جسمانیاش گفت :الحمدهلل هم اکنون
شرایط جسمانی مساعدی دارم ولی به هر حال
وقتی افراد دچار کسالت میشوند تا بهبودی کامل
به دست بیاورند زمان میبرد و تدریجی  ،بهبودی
حاصلمیشود.

فصلیجدید
میان 2کشورفارسی زبان

درچارچوبسفررئیسجمهوربهتاجیکستانبین 2کشور،اسنادجدیدهمکاری
درازمدتتا 2030بهامضارسید.رئیسیگفت فصلجدیدیدرارتباطبا
تاجیکستاندرزمینههایفرهنگی،اقتصادیوسیاسیرقممیخورد
هــادی محمدی – سفر سه روزه سید ابراهیم
رئیسی،رئیسجمهورکشورمانبهتاجیکستان
عالوهبردستاوردخوبتاییدعضویتدایمایران
در سازمان شانگهای ،یک بخش دوجانبه نیز
با تاجیکستان داشت که این بخش روز گذشته
اجرایی شد و نتیجه اش امضای هشت سند
شاملششیادداشتتفاهمهمکاری،یکتوافق
نامه و یک پروتکل فنی همکاری های گمرکی
بود .این سفر مهم به عنوان اولین سفر خارجی
رئیس جمهور جدید و دستاوردهای منطقه ای و
دوجانبهآن،اینامیدواریراایجادکردهکهروابط
ایــران و شرق به ویژه با تاجیکستان وارد فصل
جدیدی از همکاری ها بعد از یک دوره پنج ساله
سردی روابط به دلیل سوء تفاهمات ناخواسته
شود،روابطیکهباتوجهبههمزبانیومشترکات
متعدد فرهنگی از یک سو و مکمل بودن اقتصاد
دو طرف از سوی دیگر می تواند منافع زیادی
را برای تهران و دوشنبه در پی داشته باشد .به
گــزارش خراسان ،ابراهیم رئیسی و امامعلی
رحمان رؤســای جمهور ایــران و تاجیکستان
صبح روزگذشتهدرابتداوپسازمراسماستقبال
رسمیازرئیسجمهورکشورماندرکاخریاست
جمهوری تاجیکستان ،با یکدیگر دیدار کردند.
در پایان این دیــدار ،در زمینههای اقتصادی،
کشاورزی ،فنی ،گمرکی ،گردشگری ،ورزشی
و آمــوزش فنی و حرفهای اسناد همکاری بین
عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
حسین امیر عبداللهیان وزیر امورخارجه ،علی
اکبر محرابیان وزیر نیرو ،عزت ا ...ضرغامی وزیر
میراث فرهنگی و گردشگری و امین حسین
رحیمی وزیــر دادگــســتــری بــا مقامات دولــت
تاجیکستان امضا شد .سپس رحمان و رئیسی
در جمع خبرنگاران حضور یافتند و در خصوص
نتایج مــذاکــرات اظهار نظر کــردنــد.آی ـتا...

سیدابراهیم رئیسی در نشست مطبوعاتی
مشترک با رئیس جمهور تاجیکستان ،ضمن
تاکید بر اهمیت باالی همکاریهای منطقهای،
گفت:فصلجدیدیدرارتباطباتاجیکستاندر
زمینههای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی رقم
میخورد .قراردادهایی را نیز منعقد کردیم و به
امضای وزیران دو کشور رسید ولی آن چه مهم
تر از قراردادهاست ،اراده دو کشور برای توسعه
مناسبات سیاسی ،تجاری و اقتصادی با کشور
تاجیکستان است.
▪تفاهم بر برنامه مشترک اقتصادی 2030

رئیس جمهور تاجیکستان گفت :ما طرفداری
خود از تقویت مکالمه سازنده سیاسی بین دو
کشور در سطوح مختلف را که در روند تشکیل
فضای حسن تفاهم و ایجاد اعتماد نقش مهمی
دارد ،اظــهــار کــردیــم .مــا خــواهــان گسترش
همکار یهای اقتصادی و تجاری هستیم و
بر ضــرورت تــا شهــای بیشتر ساختارهای
مربوط برای بهبود تعامالت تجاری دوجانبه
تاکید داریــم .در ایــن راستا پیشنهاد کردیم
تا دو طرف «برنامه درازمــدت همکار یهای
اقتصادی و تجاری بین تاجیکستان و ایران تا
سال  »2030را آماده کنند و به امضا برسانند.
وی در بخش دیگری از بیانیه خود ،با توجه به
وضعیت حساس منطقهای ،همکار یهای
امنیتی بین دو کشور را مهم دانست و گفت:
ما خواهان استقرار هرچه زودتر صلح و ثبات
کامل در افغانستان هستیم و تاجیکستان بر
آمادگی خود برای مساعدت به این روند تاکید
کرد .ما ایجاد حکومت فراگیر با در نظر گرفتن
منافع همه گروههای اجتماعی و اقوام ساکن
افغانستان را عامل کلیدی استقرار صلح و ثبات
پایدار در افغانستان اعالم کردیم.

اذعانجهان بهموفقیت دیپلماتیک ایران

بیبیسی:عضویتدرپیمانشانگهایموفقیتیبزرگبرایایراندرشرایطبنبستبرجاماست

توکلی -پذیرشعضویتدایمجمهوریاسالمی
ایران در سازمان همکاری شانگهای نه تنها تیتر
یکاغلبروزنامههاورسانههایداخلیرابهخود
اختصاص داد بلکه بازتاب گسترده ای در رسانه
های غربی ،آسیایی وعربی منطقه نیز داشت و
این دستاورد دیپلماتیک ایران به حدی مهم بود
که رسانه های معاندی از جمله بی بی سی نیز
نتوانستند آن را انکار کنند و از آن به عنوان یک
موفقیت بــزرگ بــرای جمهوری اسالمی ایران
یاد کردند .در همین خصوص رسانه انگلیسی
بی بی سی در گزارشی با اشاره به این که عضویت
رسمی ایــران در پیمان شانگهای یک موفقیت
دیپلماتیک برای ایران در شرایط بنبست برجام
است ،اظهار کرد« :سازمان همکاری شانگهای،
اگرچه بازوی توسعهطلبی چین توصیف شده اما
هم اکنون یکی از مهمترین نهادهای بینالمللی
است که در آن از «غرب» خبری نیست و چه بسا
تسلط کامل غرب بر سیاست بینالمللی را به
چالش میکشد .حاال همان قدر که نپذیرفتن
ایراندراینسازمانبهمدت15سال،برموقعیت
و اعتبار تهران اثر منفی گذاشت ،عضویتش یک
پیروزی دیپلماتیک خواهد بــود؛ بدین ترتیب
ایران به شکل فعاالنه ،خود را بخشی از یک بلوک
همگرای سیاسی-اقتصادی-امنیتی تعریف
میکند که در نگاه برخی ،بختی جدی در موازنه
قدرتبینالمللیدرآیندهنزدیکدارد».اینرسانه
انگلیسی در بخش دیگری از تحلیل خود تصریح
می کند که موفقیت دیپلماتیک ایران در دوشنبه
میتواندتاثیربسزاییبرسرنوشتمذاکراتوین
داشته باشد« :این موفقیت دیپلماتیک در زمان

ویژهاینیزبهدستآمدهاست.سرنوشتمذاکرات
احیای برجام روشن نیست و ایران ،آمریکا را به
زیادهخواهی متهم میکند .تحریمهای آمریکا
همچنان ایران را آزار میدهد و به رغم سرسختی
ایران در مذاکرات ،نه تنها از انزوای بیشتر تهران
خبرینیستبلکهحتیایرانموفقشدهازانزوای
قدیمیهمبکاهد».رسانهژاپنی«نیکیآسیا»نیز
درگزارشیبهعضویتدایمکشورماندرسازمان
همکاری های شانگهای اشــاره و تاکید کرد که
این موضوع باعث گسترش نفوذ ایران در آسیای
میانه خواهد شد« :آمادگی ایران برای پیوستن
به سازمان همکاری های شانگهای به ریاست
چینوروسیهبهعنوانعضودایم،بهتهرانامکان
نفوذ بیشتر در منطقه آسیای میانه را می دهد که
شامل کشور جنگ زده افغانستان در همسایگی
اش نیز می شــود ».به گــزارش ایرنا ،این رسانه
ژاپنی در بخش دیگری از گــزارش خود نوشت:
«انضمام ایران به عنوان عضو به این سازمان ،این
کشور را به بخش اصلی تری از نظام آسیای میانه
و خاورمیانه تبدیل می کند .تهران که با چالش
هایی از سوی افغانستان روبه روست ،خواستار
ادامه نظارت و پیگیری اوضاع این کشور آشفته و
مناطق اطراف آن است ».اما عالوه بر رسانه های
بینالمللی،اینرویدادمهمروزجمعهبازتابویژه
ای در بین رسانه های منطقه داشت که در این
بین میتوان به خبرگزاریهای «ترند» و «اِی پی
اِی» جمهوری آذربایجان ،خبرگزاریهای «آی
 ۲۴نیوز» « ،هاآرتص»« ،العربیه»« ،المیادین»،
«الجزیره»« ،دیلی تایمز» پاکستان« ،میدل ایست
مانیتور»«،دکاهرالد»«،عربنیوز»«،میدلایست

امـــا بــخــش دوم ســفــر دوجــانــبــه رئــیــســی به
تاجیکستان ،شامل سفر او به شهر تاریخی و
فرهنگی کوالب بود .رئیس جمهور در آخرین
روز از سفر به تاجیکستان ،به منظور زیارت
آرامگاه «میر سیدعلی همدانی» و دیدار با مردم
کــوالب ،به این شهر رفت و با استقبال جالب
توجه مردم فارسی زبان این شهر روبه رو شد .در
بدو ورود به کوالب جمعی از جوانان و نوجوانان
این شهر با اجرای سرود و موسیقی محلی از
رئیسی استقبال کردند ،استاندار و جمعی از
مقامات استانی نیز در مراسم رئیس جمهوری
اسالمی ایــران حضور داشتند .وی سپس با
حضور در مجموعه فرهنگی  میرسیدعلی
همدانی ،مرقد وی را زیـــارت کــرد .هنگام
بازدید رئیس جمهور از بخشهای مختلف
این مجموعه ،تعدادی از پیروان میرسیدعلی
با پوشش مخصوص خود ،روایتی از زندگی و
سلوک او را در قالب شعرخوانی اجرا کردند.
در مسیر عزیمت «رئیسی» از فرودگاه به آرامگاه
میرسیدعلی ،گرو ههای مختلف مردمی نیز
که در جا یجای مسیر اجتماع کرده بودند،
از رئیس جمهوری اسالمی ایــران استقبال
کردند.کوالب ششمین شهر بزرگ در کشور
تاجیکستان است .شهر کوالب ،واقع در جنوب
تاجیکستان ،با حدود  ۱۵۰هزار نفر جمعیت،
در زمان آغاز جنگ داخلی و دوران استقالل
ایــن کشور نقش مهمی داشــتـهاســت .بخش
عمدهای از مقامهای تاجیکستان از این منطقه
برخاستهاند .کوالب زادگاه امامعلی رحمان،
رئیسجمهور کنونی تاجیکستان و یکی از
قدیمیترین شهرهای تاجیکستان است که
در استان َختالن قرار دارد .پیشینه این شهر به
 ۲۷۰۰سال میرسد .باستانشناسان در این
شهر قلعهای یافتهاند که قلعه کوالب نام دارد.
این قلعه مربوط به زمان هخامنشیان (سده ۴
پیش از میالد) ،زمان یونان غربی و دولت داری
کوشانیان است .شهر کوالب در قدیم ُکتّل نام
داشتوزماندرازیمقرحکومتساسانیانبود
و زبان پارسی میانه در آن رواج داشت .به همین
دلیل ،با ورود اسالم و پس از آمدن زبان فارسی
جدید به منطقه ،مردم کوالب سریعتر از دیگر
نقاط پیرامونی ،فارسیزبان شدند.
▪فراز و فرود روابط ایران و تاجیکستان

تاریخ روابط رسمی میان ایران و تاجیکستان
به حــدود سال  ۱۳۷۰شمسی ،یعنی زمان
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقالل و
تشکیل کشور تاجیکستان برمی گردد و ایران
نخستین کشوری بود که سفارتخانه در دوشنبه
تاسیس کرد .همچنین از نخستین کشورهایی
بود که در سال  ۱۹۹۱به صورت دیپلماتیک
استقالل کشور تاز هتأسیس تاجیکستان را
به رسمیت شناخت .در خالل جنگ داخلی
در تاجیکستان ،ایران پیشنهاد وساطت بین
دو طرف را داد اما این تال شها منجر به هیچ
مذاکرهای نشد .در سال  ۱۹۹۵تاجیکستان
نخستین سفارت خــود در تهران را گشود.
این « ،»۲۴نشنال نیوز» و «کاسپین نیوز» اشاره
کــرد .خبرگزاریهای «آناتولی»« ،تی آر تی» و
«دیلیصباح»ترکیهدرپوششاینخبر،بهتاثیرات
ژئوپلیتیک پیوستن ایران به شانگهای پرداختند
و خبرگزاری «رویترز» عضویت ایران در سازمان
شانگهای را تقویت بلوک ضد غربی قلمداد کرد.
نور نیوز نیزنوشت «:عضویت دایــم در سازمان
شانگهای ،از این پس ایران را به عنوان قدرتی که
عالوهبرپشتوانهمحکممردمیواعتقادیداخلی
بایکپشتوانهبزرگسیاسی-اقتصادی-امنیتی
خارجینیزهمراهشدهاست،معرفیخواهدکرد
که طبعا از اثر تهدید و فشارهای غرب به مراتب
خواهدکاست».
▪واکنشکاربران

امادرکنارواکنشرسانههایبینالمللی،عضویت
ایــران در پیمان شانگهای همچنان با واکنش
کاربران ایرانی همراه است .در این بین یکی از
موضوعاتی که بسیار مورد توجه کاربران فضای
مجازی قرار گرفت ،نقش دولت سیزدهم در این
عضویتبود؛بسیاریازکاربرانمعتقدبودنداین
موضوعنتیجهتالشدولتهایقبلبهویژهتوافق
برجام و خارج شدن کشورمان از ذیل قطعنامه
های شورای امنیت بود و از سوی دیگر تعدادی
از کاربران تغییر رویکرد غرب به شرق را عامل
اصلی تحقق عضویت ایران در پیمان شانگهای
بیان کردند .در همین باره حسام الدین آشنا در
صفحهتوئیترخودنوشت«:واکسنپیتزانیستکه
بتوانآنراتلفنیسفارشداد.شانگهاییکشهر
نیستکهبتوانیکشبهبهآنسفرکرد،یکپیمان
دستهجمعیاستکهپذیرشدرآننیازبهدوشرط
نبودتحریمبینالمللیواجماعاعضادارد.تالش
هشت ساله موفق بــرای رفع موانع عضویت در
این پیمان نشان هر چه باشد ،نشان غرب گرایی
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روابط از آن زمان گسترش یافت ،در حالیکه دو
کشور در زمینه انرژی همکاریهایی داشتند و
مقامات هر دو کشور از روابط قویتر حمایت
می کردند .به گفته احمدینژاد رئیسجمهور
وقت ایران« ،ایران و تاجیکستان یک روح در دو
بدن هستند» .او همچنین اضافه کرده بود که
هیچ محدودیتی در گسترش روابط دو کشور
وجود نــدارد و این که «ما احساس نمیکنیم
که با مشترکات زیــادی که دو کشور دارنــد،
ما مهمانان غیر ایرانی نزد خودمان داریــم».
روابط ایران و تاجیکستان از دسامبر ۲۰۱۵
رو به تیرگی گذاشت .این تغییر روابط پس از
آن بود که رهبر مخالفان ،محیالدین کبیری
که متهم به تروریسم در تاجیکستان بود ،به
کنفرانسی که در  ۲۷تا  ۲۹دسامبر ۲۰۱۵
( ۶تا  ۸دی  )۱۳۹۴در تهران برگزار میشد،
دعــوت شده بــود .تاجیکستان بالفاصله یک
یادداشت اعتراضی به ایران تسلیم کرد .در
ســال  ۱۳۹۵( ۲۰۱۶خــورشــیــدی) توافق
نــامـهای بین سه کشور ای ــران ،افغانستان و
تاجیکستان به عنوان کشورهای فارسیزبان
منطقه بــه امضا رسید ولــی در همین سال
روابط میان دو کشور از زمانیکه تاجیکستان
در ســال  ۱۹۹۱استقالل خــود را به دست
آورد ،به پایینترین سطح رسید .پس از آن
دولت تاجیکستان فعالیتهای کمیته امداد
و رایزنی فرهنگی ایــران در شهر دوشنبه را
متوقف کــرد .در ژوئیه  ۲۰۱۷تاجیکستان
رایزنی فرهنگی ایران در شهر خجند را بست.
در ماه آوریل  ۲۰۱۷وزیر امور خارجه ایران،
محمد جواد ظریف ،برای یک سفر کاری چهار
روزه به کشورهای آسیای میانه و قفقاز رفت،
در این سفر ظریف از کشورهای قرقیزستان،
گرجستان و ترکمنستان دیــدار کرد ولی به
تاجیکستان نرفت که نشان از سردی روابط
دو کشور داشــت .در عین حال محمد جواد
ظریف روز چهارشنبه  ۸نوامبر  ۲۰۱۷به
دعوت رسمی مقامات تاجیکستان به این کشور
سفر و با همتای خود سراج الدین اصل اف و
رئیسجمهور تاجیکستان امامعلی رحمان
مالقات کرد .در این دیدار درباره موضوعات
امنیتی منطقه ،مقابله با تروریسم و گسترش
همکاری های دوجانبه رایزنی کردند .وزیر
خارجه ایــران در سفر به دوشنبه ،ساختمان
جدید سفارت ایران را هم افتتاح کرد .بنا به
گزارشهای منتشر شده در آوریل  ۲۰۱۷یکی
از دالیل اصلی که سازمان همکاری شانگهای
عضویت دولــت ایــران را نپذیرفت ،مخالفت
دولــت تاجیکستان بــود .ایــن روابــط ســرد تا
زمستان سال قبل ادامه داشت تا این که با سفر
ظریف و رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به
دوشنبه و سپس سفر وزیر کشور تاجیکستان به
تهران این روابط گرم تر شد .حضور اخیر رئیس
جمهور جدید ایران در اولین سفر خارجی خود
به دوشنبه نیز برگ نهایی بر این روابط گرم بود،
سفری که با توافقات صورت گرفته و استقبال
خوبی که انجام شد می تواند فصل جدیدی از
روابط را بعد از فراز و فرودهای زیاد ایجاد کند.

نیست ».این توئیت آشنا با پاسخ کبری آسوپار
همراه شد و عضو سرویس سیاسی روزنام ه جوان
نوشت «:بله؛ یک شبه نمیشود عضو شانگهای
شد؛ اما یک شبه میشود نگاه شرق به ایــران را
تغییر داد تا امضای نهایی بر عضویت ایران را پس
از سالها تالش بزند .شبی که دولتی در ایران
سر کار میآید که نمیخواهد معطل غرب باشد،
غربراکدخدانمیداندوازذوققدمزدنباغرب
مودبوباهوشپروازنمیکند ».علیسعدوندی،
اقتصادداندرتوئیتینوشت:دولتسابقموجب
سردی روابط با چین شده بود .بنابراین عضویت
درسازمانشانگهایرانمیتوانبهحسابتدبیر
و امید گذاشت .عبدالرضا داوری فعال سیاسی
نیز نوشت :اقتصاد چین در سال ۲۰۳۰از آمریکا
پیشی می گیرد؛ سازمان شانگهای در دهه آینده
بر سازمان های متحد آمریکا غلبه می کند و در
روندهای جهانی تعیین کننده خواهد شد؛ تدبیر
رهبریدر پیوستنایرانبهاینسازمانرامعماری
جدیددیپلماسیج.افارغازپارادایمایدئولوژیکو
در چارچوب منافع ملی می دانم .علی خضریان،
نماینده مجلس هم در توئیتی نوشت :آن چه
درخصوص پیوستن ایران به سازمان شانگهای
بهمنظورثبتتجربهملتایرانبایدیادآوریشود،
طرح ادعای جناب محمدجواد ظریف است که
به منظور پیشبرد اهداف سیاسی جریان غربگرا،
در نامهای به مسئوالن نظام مدعی موانع توهمی
مانند وضعیت ایــران در خصوص  FATFبرای
عضویتدراینسازمانشدهبود.
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گزارش

شورایهمکاری؛درگیراشتباهات
محاسباتی!

نور نیوز :بیانیه پایانی نشست شورای
همکاری خلیج فارس نشان داد آنان همچنان
با اشتباهات محاسباتی به دنبال بازی در
زمین بایر غرب و صهیونیسم هستند

نشستشورایهمکاریخلیجفارسدرحالیهفته
گذشته برگزار شد که در بیانیه پایانی آن ادعاهای
واهی تکراری درباره جزایر سه گانه ایرانی و مواضع
غیرمنطقی درباره فعالیتهای هستهای و عملکرد
منطقهای ایران مطرح شد .به نوشته نور نیوز ،این
رویکرد و مواضع تکراری از چند زاویه قابل ارزیابی
است:نخست؛برخیاعضایشورایهمکاریخلیج
فارس همچنان در توهم ابرقدرت بودن آمریکا به
دنبالبرتریدرمنطقهبااتکابهتسلیحاتآمریکایی
هستند چنان که در روزهای اخیر ،آژانس همکاری
امنیتیدفاعیآمریکازیرمجموعهپنتاگونازموافقت
وزارت خارجه آمریکا با فروش  ۵۰۰میلیون دالری
سالح به عربستان سعودی و همچنین امارات نیز از
توافقجدیدنظامیباآمریکاخبردادهاست،حالآن
که تحوالت یمن ناکارآمدی این تسلیحات را نشان
داد .دوم؛ در حالی برخی اعضای این شورا نظیر
کویت ،قطر و عمان با رویکرد همگرایی منطقهای
از جمله روابط حسنه با ایران به دنبال بهرهگیری از
ظرفیتهای منطقه برای تامین امنیت و منافعشان
هستند که برخی دیگر چــون بحرین ،امـــارات و
عربستانهمچنانامنیتخودرادردشمنیباایران
و زیر بیرق واشنگتن و تلآویو جست و جو میکنند.
سوم؛ جوسازی ضدایرانی شورای همکاری خلیج
فارس مقارن با سالگرد خیانت امارات و بحرین به
فلسطین و جهان اسالم با برقراری روابــط با رژیم
صهیونیستیاست.تجاوزهایمکرراسرائیلبهغزه
وسرکوبدرکرانهباختریوقدس،تجاوزبهسوریهو
لبنانو...واهیبودنادعایسازشکاراندرحمایت
هراسیجدید
ازقدسراآشکارساختازاینروایران
ِ
در واقع با هدف پنهانسازی این خیانتها صورت
گرفته است .چهارم؛ شورا در بیانیه خود در حالی از
امنیت دریانوردی میگوید که ایران با حضور فعال
در پهنه آبهای بینالمللی ،نقش ویژهای در تامین
امنیت دریایی و حتی محیط زیست منطقه داشته
اما در مقابل ،تنها در یک مــورد امــارات با اسکان
تیمهایجاسوسیوخرابکارموسادزمینهسازناامنی
دریاییشد.پنجم؛براساسمعاهده«انپیتی»تمام
فعالیتهایهستهایایرانصلحآمیزوتحتنظارت
آژانسوکاهشتعهداتبرجامیایراننیزبرگرفتهاز
نقضعهدطرفغربیبرجاماست،لذاشورااگرواقعا
بهدنبالحلمسئلههستهایاست،بهجایهمراهی
غیرسازندهباآمریکا،بایدبااعمالفشاربهطرفغربی
و همگرایی با تهران برای بیاثر کردن تحریمها ،در
چارچوب پایان دادن به سیاستهای بحران ساز
هستهایغربگامبردارد.ششم؛برخیاعضایاین
شورا که بزرگ ترین منابع انرژی جهان را در اختیار
دارند ،ماههاست در سناریوی غرب برای فروپاشی
لبنان،نهتنهاکمکیبهحلبحرانسوختاینکشور
نکردند بلکه با کارشکنی و مشارکت در تحریمهای
غرب ،در این بحران دمیدهاند و حال که ابتکار عمل
حــزبا ...و ایران به ثمر نشسته برای رهایی از این
رسوایی بزرگ همان اراجیف همیشگی را تکرار
میکنند.برایناساس؛بیانیهپایانینشستشورای
همکاری خلیج فارس را نه برگرفته از همگرایی و
اقتدار که باید نشانهای از شکستها و رسواییهای
بحرین ،امارات و عربستان دانست که همچنان با
اشتباهات محاسباتی به دنبال بازی در زمین بایر
غربوصهیونیسمهستند.

بدون تیتر
رئــیــس ســازمــان انـــرژی اتــمــی بــا اشـــاره به
انتقاداتی کــه در شبکههای اجتماعی و
رسانهها مبنی بر رعایت نکردن قانون اقدام
راهبردیدرتوافقباآژانسبینالمللیانرژی
هسته ای مطرح میشود ،گفت :به هیچ وجه
اتفاقینیفتادهاستکهقانوناقدامراهبردی
دور زده شده باشد .وی با اشــاره به سفر به
وین بیان کــرد :این سفر با هدف حضور در
اجالس عمومی انرژی اتمی انجام می شود.
محمد اسالمی تاکید کــرد :در حاشیه این
سفر مذاکرات برجامی صورت نمی گیرد،
مــذاکــرات برجامی از جمله وظایف بنده
نیست/.خانهملت

