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روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

امام صادق (ع) می فرمایند:
َ
اس ِم ْن نَفْ ِس ِه ُر ِض َی ب ِِه َح َكم ًا ِلغَ ْي ِر ِه.
َم ْن أن َْص َف النَّ َ
هرکس که در باره خود  ،رعایت انصاف نماید ،به داورى دیگران پذیرفته شود .
(شرح غرر الحکم :ج  ،4ص )121
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تازه های مطبوعات

••جام جم  -این روزنامه با ترسیم کاریکاتوری
از الهام علی اف با تیتر جالب «دربــاره الــی» به
تــک نــگــاری هــایــی از وی پــرداخــت و نوشت:
عــل ـیاف تحتتاثیر الــقــائــات و دســتــوراتــی که
از سوی سازمانهای اطالعاتی ترکیه(میت)،
رژیمصهیونیستی(موساد) و ایاالت متحده(سیا)
به وی مخابره میشود ،به بازی خطرناک خود در
زمیندشمنانایرانادامهمیدهد.
••اعتماد -ایــن روزنــامــه در گزارشی به تعریف
اصالح طلبی پرداخت ودر بخشی از آن نوشت:
اصالحطلبانهرگونهتفسیراقتدارگرایانهازقانون
اساسیحتیازسویشوراینگهبانرانافیفلسفه
انقالب و معارض با روح قانون اساسی میدانند
و با آن مخالف اند .آنان معتقدند شورای نگهبان
با تفسیر اقتدارگرایانه از قانون اساسی در حال
استحاله نظام اسالمی است و عمال جمهوریت
نظام را تضعیف و «حکومت اسالمی» را جایگزین
«جمهوریاسالمی»میکند.
••هفت صبح-این روزنامه با تیتر«غافلگیری در
صفسوپرمارکت!»نوشت:نرخدالر،سکهوطالی
١٨عیار نسبت به سه سال پیش  2.5 ،٢و  ٣برابر
رشد کرده اما در همین مدت قیمت برنج ایرانی
تقریباچهارودستمالکاغذیپنجبرابرشدهاست.
••کیهان -این روزنامه با تیتر«روایت رسانههای
غربی از شکست راهبرد کاخ سفید» نوشت :یک
نشریه آمریکایی ( اکونومیست ) ضمن اذعان به
این که سیاست موسوم به «فشار حداکثری» علیه
ایرانشکستخوردهاست،مینویسد:اکنوناین
جمهوری اسالمی ایران است که در حال اعمال
همینسیاستعلیهواشنگتناست.
••فرهیختگان -این روزنامه با اشاره به سخنان
اخیررئیسجمهوردربارهبرداشتهشدنارز4200
نوشت :بررسی تحوالت قیمتی اقــام مشمول
ارز دولتی نشان میدهد تورم نقطه به نقطه اقالم
مشمولمستقیمطیدورهاسفند 1396تاتیرماه
 1400حــدود  190درصــد بــوده ،درحالی که
تورماقالمغیرمشمولافزایشقیمتحدود433
درصدراتجربهکردهاست.اینمقایسهحاکیازآن
است که تخصیص ارز  4200تومانی به کاالها در
کنترلنسبینرختورمموثربودهاست.

انعکاس
••اقتصاد نیوز نوشت :وزیــر اقتصاد در مراسم
معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی با تاکید
از روســای سازمانهای امــور مالیاتی و بورس
خواسته از انتصاب دانــش آموختگان دانشگاه
امام صادق (ع) در معاونتهای این سازمانها
خــودداری کنند .خاندوزی هدف اصلی از این
دستورراتنوعبخشیدرتوانمدیریتیاعالمکرده
است.
••دیــده بــان ایــران نوشت:دبیر کل حــزب ا...
لبنان گفت :اعتقاد ما به والیت فقیه با بسیاری از
ایرانیها که والیت را قبول دارنــد فرق میکند،
اعتقاد ما قویتر است .سید حسن نصرا ...افزود:
مااعتقادداریماگرولیفقیهفرمود:پیشنهادونظر
من این است (امر نکرد) ما باید اطاعت کنیم ،ما
باالتر از قانون اساسی به ایشان اعتقاد داریم.ما در
لبنانوقتیدرشورایحزبا...بحثمیکنیماگر
احتمالبدهیماینکاررابکنیمحضرتآقاناراحت
میشوندبدانعملنمیکنیم،اگراحتمالبدهیم
خوشحالمیشوندبدانعملمیکنیم.
••اقتصاد نیوز نوشت :رسانههای صهیونیستی
گــزارش دادنــد که پارلمان این رژیم با تخصیص
بودجه 1/5میلیارد دالری به ارتش برای مقابله
احتمالیبابرنامههستهایوتاسیساتاتمیایران،
موافقت کرده است .آویو کوخاوی رئیس ستاد
ارتشرژیمصهیونیستیکهدرماهسپتامبرباپایگاه
خبریواالنیوزگفتوگومیکرد،دراینبارهگفته
بود،اسرائیلآمادهسازیهابرایاقدامعلیهبرنامه
هستهایایرانرا«سرعتبخشیدهاست».

توئیت سیاسی
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گروه سیاسی-یافتههایتازهتریننظرسنجی
دانشگاه مریلندآمریکا از مــردم ایــران دربــاره
موضوعهایی چون شرایط اقتصادی ،کرونا،
فساد و ناکارامدی ،سیاستمداران محبوب و
منفور ،دالیل کاهش مشارکت در انتخابات،
رابــطــه ایـــران بــا چین و آمریکا و روســیــه و...
منتشر شــد .بــه گـــزارش فــارس و همشهری
آنالین ،نظرسنجی مشترک دانشگاه مریلند و
مرکز افکارسنجی «ایرانپل» ( )Iran Pollبازه
زمانی پایان سپتامبر ( ۲۰۲۱اوایــل مهرماه
 ) ۱۴۰۰را دربر میگیرد و از آن جا که دانشگاه
مریلند توانسته در چند انتخابات ریاست
جمهوری اخیر نتایج نهایی انتخابات را با
درصد باال درست پیشبینی کند ،میتوان به
یافتههایش در حوزههای دیگر هم تا حدودی
اعتماد کرد:سیاستمداران محبوب :بر
اساس یافتههای نظرسنجی دانشگاه مریلند،
سیدابراهیم رئیسی با  ۴۵درصــد زیــاد و ۳۳
درصــد تا حــدودی محبوبترین سیاستمدار
ایــران اســت ۷۸( .درصــد از پاسخ دهندگان
گفتند که نظرشان نسبت به رئیسجمهور
جدید تاحدی مطلوب یا بسیار مطلوب است).
ایــن عملکرد بــه معنی بهبود  ۵۰درصــدی
وضعیترئیسینسبتبهماهمی ۲۰۱۷است،
زمانی که او در انتخابات( )96مغلوب حسن
روحانی ،رئیسجمهور سابق ایران شد .نکته
اینکهرئیسجمهورایرانازنظرفقط ۱۰درصد
پاسخدهندگان منفور یا نامحبوب است؛ رقمی
که برای حسن روحانی  ۵۹درصد و برای علی
الریجانی  ۳۵درصد است .محمدباقر قالیباف
با  ۲۲درصد ( ۱۵درصد منفور) و محمدجواد
ظریف با  ۲۰درصــد ( ۲۳درصــد منفور) در
ردههای بعد سیاستمداران محبوب هستند و
روحانی و الریجانی به ترتیب فقط  ۵و  ۴درصد
محبوب اند .روحانی در حالی از نظر نزدیک به
 ۸۰درصدمردمنامحبوباستکهدرسالتایید
شدن برجام این رقم برای او کمتر از  ۱۵درصد
بود.شرایطاقتصادی:ازهرچهارایرانیسهنفر
( ۷۵درصد) وضعیت اقتصادی را بد میدانند؛
رقمیکهتابهار( ۲۰۱۵کمیبیشازششسال
پیش) کمتر از  ۵۰درصد بود ۶۳ .درصدمردم
ایرانمعتقدنددلیلاصلیشرایطبداقتصادی
فساد و ناکارامدی مسئوالن است و  ۳۴درصد
نقش تحریمها را در ایــن شــرایــط نامناسب
اقتصادیپررنگترازفسادوناکارامدیمدیران
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نظرسنجیدانشگاهمریلندازایرانیهادربارهبرجام،اقتصاد،چین،روسیه،
دالیلکاهشمشارکتدرانتخابات،برنامهموشکیو...

محبوب ترین سیاستمدار ایران کیست؟
و مسئوالن میدانند .با این حال ،بیش از ۵۰
درصد مردم معتقدند شرایط اقتصاد ایران در
سه سال آینده بهتر خواهد شد.انتخابات و
شورای نگهبان ۵۳ :درصد شرکتکنندگان
در نظرسنجی دانشگاه مریلند در انتخابات
ریاست جمهوری اخیر رای دادهاند که نزدیک
به رقم تقریبی  ۴۹درصد مشارکت نهایی در
انتخابات  ۱۴۰۰است .دالیل رای ندادن در
انتخابات هم به ترتیب از این قــرار اســت۱۴ :
درصدبرایناکامیروسایجمهوریپیشیندر
عمل کردن به وعدهها ۱۳،درصد برای ترس از
کرونا ۱۲،درصددراعتراضبهشرایطنامناسب
اقتصادی و  ۱۰درصد به دلیل این که نتیجه
انتخابات و فرد برنده از پیش معلوم بوده است.
 ۷۲درصد مردم از پیروزی رئیسی در انتخابات
زیاد و تا حدودی راضیاند و حدود  ۶۰درصد
پاسخدهندگانعملکردشوراینگهبانرابهویژه
در حوزه احراز صالحیت نامزدها راضیکننده
نمیدانند.اولویتهای دولت رئیسی۵۵ :
درصدشرکتکنندگاندرنظرسنجیدانشگاه
مریلند(درمجموع)مبارزهباتورم،گرانیکاالها،
بیکاری و فقر را اولویت اصلی دولت میدانند.
از نظر  ۱۴درصد مردم کرونا باید اولویت اول
باشد و در مجموع فقط  ۱۰درصد تحریمها و
بهبود روابط خارجی را اولویت برتر دانستهاند.
ضمن این که  ۷۶درصد مردم ایران میگویند
رئیسی میتواند زیاد یا تا حدودی به وعدهها و
قولهای انتخاباتی خود عمل کند.اعتماد به
ارکاننظام:فقط ۱۶درصدمردمبهنمایندگان
حوزهانتخابیهخوددرمجلسزیاداعتماددارند.

اشتیاق جدید غربیها برای دیدار با
ایرانیها

همزمانبااعالمآمادگیبورلبرایرایزنیباایرانقبلازمذاکرات
وین،گروسیگفت:بایدبهصورتفوریباامیرعبداللهیان
مالقاتکنم

هادی محمدی – در حالی که همچنان مقامات غربی در گفته های خودشان
سیاست چماق و هویج را دنبال می کنند ،در چند روز گذشته شاهد بودیم که
از بی عالقگی برای گفت وگوها پیش از وین هم سخن به میان آوردند  .با این
حال روز گذشته دو مقام ارشد در پرونده هسته ای ایران یعنی رافائل گروسی
مدیرکلآژانسبینالمللیانرژیاتمیوجوزفبورلمسئولسیاستخارجی
اتحادیه اروپا به صورت جداگانه ابراز تمایل کردند تا با مقامات کشورمان قبل از
آغاز مذاکرات وین دیدار و رایزنی داشته باشند ،حتی گروسی خواستار دیدار
فوری با امیرعبداللهیان شد .جدیت ایران در اعالم مواضع و عجله نداشتن
در وارد شدن به میدان مذاکرات وین این پیام را به طرف مقابل داده که ایران
همچنان از سیاست تاخیری خود سود برده و هرچند تصمیم به بازگشت به
میز وین را دارد اما عجله ای نداشته و زمان را به نفع خود می داند  .در همین
حال روزنامه وال استریت ژورنال در خبری مدعی شد که بایدن می خواهد
همه تحریم های فلج کننده علیه ایران را لغو کند هرچند هنوز این خبر تایید یا
تکذیب نشده اما به نظر می رسد این موضوع هم در چارچوب فضاسازی های
آمریکا قبل از شروع مذاکرات هسته ای باشد  .در این بین«،رافائل گروسی»
مدیرکل آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه انگلیسی
«فایننشال تایمز» گفت که وی فوری نیاز دارد با «حسین امیر عبداللهیان»
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران برای بحث در خصوص آن چه وی
پیشنهادهایی به منظور تقویت برنامه نظارت «شکننده» این نهاد در ایران
خواند،دیداروگفتوگوکند.گروسیگفت:منهنوزنتوانستهامباوزیرخارجه
[جدید]ایرانصحبتکنم.بایددرسطحسیاسیاینتماسراداشتهباشم.این
امر ضروری است و بدون آن ،ما نمیتوانیم یکدیگر را درک کنیم.وی همچنین
بهرغم تایید صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران در گزارشهای متعدد ارائه
شده از سوی آژانس ،گفت :ایران چند ماه با داشتن مواد کافی برای سالح
اتمی فاصله دارد ،اما افزود که فکر نمیکند تهران به دنبال آن باشد.گروسی
با این ادعا که زمان به اصطالح گریز هستهای به طور مداوم در حال کاهش
است زیرا ایران اورانیوم بیشتری با سانتریفیوژهای کارامدتری غنی میکند،
گفت :خواستار آن است که دوربینهای فعال در تسا کرج مجدد نصب شوند.
وی مدعی شد تهران به اوگفته که میتواند با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور
خارجه مالقات کند ،اما آنها در حال اتالف وقت هستند.همزمان«،جوزف
بورل» ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز برای گفتوگو با ایران قبل از
برگزاری مذاکرات وین درباره برجام اعالم آمادگی کرد .بورل مدعی شده که
آمادهبرطرفکردنتردیدهایایراندربارهگفتوگوهایویندرهرچارچوبی
است اما گفتوگوهای جدی در این زمینه در وین انجام خواهد شد .مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد« :ما برای ایرانیها روشن کردیم که
زمانبهنفعآنهانیستوبهتراستسریعتربهمیزمذاکراتبازگردند».بیست
ودوممهرماه«علیباقری»معاونسیاسیوزیرامورخارجهایرانمیزبان«انریکه
مورا» معاون جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران بود.
پس از برگزاری این نشست در تهران اعالم شد که قرار است گفتوگوهای دو
طرف طی دو هفته آینده در بروکسل از سر گرفته شود.

اما این میزان برای نیروهای نظامی (ارتش)
 ۶۹درصــد ،بــرای پلیس محلی  ۴۲درصــد،
بــرای قــوه قضاییه  ۴۵درصــد و بــرای رئیس
جمهوری  ۴۷درصد است.مجلس ،دادگاهها
و شوراهای شهر و روستا هم در ردههای بعد و
باالترازنمایندگانمجلسقرارگرفتهاند .فضای
مجازی و شبکههای اجتماعی ۳۳ :درصد
مردممیگویندشبکههایاجتماعیهرگزنباید
محدود شوند .در عوض  ۲۵درصد به مشکلزا
بودن شبکهها اعتقاد دارند و میگویند دولت
باید بر آن ها نظارت کند .در مجموع  ۴۰درصد
هم بر این باورند وقتی امکان شــورش وجود
داردیاوقتیناآرامیمیشوددولتبایدفعالیت
شبکههای اجتماعی را محدود کند .اعتماد به
رسانهها :با وجود تمام انتقادها و مخالفتها،
 ۷۴درصد مردم زیاد و تا حدودی خبرهای خود
راازشبکههایرادیووتلویزیونمیگیرندوصدا
و سیما محبوبترین منبع خبری مردم ایران
است .منبع دریافت خبر  ۶۵درصد مردم هم
شبکههای اجتماعی است و کمتر از ۳۰درصد
به شبکههای مــاهــوارهای مراجعه میکنند.
مــردم به خبرهای صــدا و سیمای ایــران (۴۰
درصــد زیــاد و تا حــدودی) بیش از شبکههای
اجتماعی (حـــدود  ۲۰درصـــد) ،بیبیسی
انگلیس (کمتر از  ۱۵درصد) و صدای آمریکا
(حدود ۵درصد)اعتماددارندوآنهارادقیقتر
یدانند.برنامه هستهای و برجام:مردمایران
م 
درماجرایاعتمادداشتنبهبرجامبهدوقسمت
تقریبا مساوی تقسیم شدهاند؛ نیمی موافق و
نیمی دیگر مخالف برجام هستند ۸۵ .درصد

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
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گسترش برنامه هستهای را مهم میدانند و۸۵
درصد هم معتقدند حتی اگر آمریکا بار دیگر
به برجام و توافق هستهای با ایــران بازگردد،
دوبارهزیرتعهدهایخودمیزندوبهآنهاپایبند
نمیماند ۸۹ .درصد مردم از برنامه موشکی
ایرانپشتیبانیمیکنندوبیشازنیمیازآنها
میگویندگسترشبرنامهصلحآمیزهستهایبه
دستباالیایراندرگفتوگوهایبرجام،تامین
امنیتایرانوجایگاهآندرجهانکمکمیکند.
در حالی که  ۲۷درصــد از شرکتکنندگان
گفتند که ایران و ایاالت متحده باید هر دو برای
بازگشتبهبرجامنرمشنشاندهند ۵۲،درصد
گفتندکهایرانبایدقاطعانهرویخواستههایش
پافشاری کند و از طریق اروپاییها واشنگتن را
به پذیرش آن ها مجاب کند .این در حالی است
که ۱۶درصد میگویند تهران حتی نباید برای
احیای توافق تالش کند.دوستان و دشمنان
خارجی :حــزبا ...لبنان با حدود  ۶۸درصد
(زیاد و تا حدودی) و حشد الشعبی عراق با ۶۴
درصد(زیادوتاحدودی)محبوبترینگروههای
خارجی نــزد مــردم ایــران هستند .یافتههای
نظرسنجی دانشگاه مریلند نشان میدهد
مردم حدود  ۵۰درصد به روسیه و چین اعتماد
دارند و طالبان ،عربستان سعودی و آمریکا به
ترتیب منفورترین گروههای خارجی و کشورها
لقب گرفتهاند .چین در سالهای اخیر بسیار
محبوبتروآمریکامنفورترشدهاست.درپاسخبه
اینسوالکهآیاایرانبایدبیشتربرتقویتروابط
دیپلماتیک و تجاری خود با کشورهای اروپایی
مانند آلمان ،فرانسه و انگلیس تمرکز کند یا
باید بیشتر در جهت تقویت روابط دیپلماتیک و
تجاری خود با کشورهایی چون روسیه ،چین و
هند تالش کند ۵۴ ،درصد موافق روابط ایران
با کشورهای جهان شرق بودند .این رقم حدود
 ۶درصد نسبت به دو سال قبل افزایش یافته
است .این نظرسنجی همچنین نشان داد ۵۷
درصــد از پاسخ دهندگان گفتند که روابــط
ایران با چین «بسیار» یا «تا حدودی» مطلوب
است .در باره تصورات از ایاالت متحده85 ،
درصد از پاسخ دهندگان اظهار کردند که تصور
آنها درباره آمریکا «تاحدی نامطلوب» (9.4
درصد) یا «بسیار نامطلوب» ( 75.9درصد)
بوده است .از این لحاظ  89درصد حاضران در
این نظرسنجی تصور بدتری درباره عربستان
سعودی داشتند.

نوسازی اتحاد تحریم شدگان
تدوینسندهمکاری 20سالهبینایرانوونزوئالخبرمهمسفروزیرخارجهمادوروبهایرانبود.ابعاد
مختلفتعامالتراهبردیتهرانوکاراکاسچیست؟
مجاور-سفراخیروزیرخارجهونزوئالبهایراناگرچهآن
طور که باید و شاید مورد توجه رسانه های داخلی قرار
نگرفت اما حسابی زیر ذره بین رسانه های غربی قرار
گرفته است .سفری که شاید مهم ترین بخش آن خب ِر
امضای قرارداد بلندمدت  20ساله تهران -کاراکاس
بود.قراردادیکهبعدازقراردادطوالنیمدتکشورمان
با چین و روسیه  ،سومین قرارداد بلندمدت و راهبردی
ایران با یک کشور خارجی به حساب می آید و از چند
جنبه حائز اهمیت است .به گزارش نور نیوز ،این سفر
را میتوان در راستای دیپلماسی عملگرایانه ایران در
دولت سیزدهم دانست که عالوه بر اولویت کشورهای
همسایه و منطقه بر اساس منافع و اهداف جمهوری
اسالمی به سایر نقاط جهان نیز گسترش مییابد ،به
ویژه آن که جایگاه و موقعیت ونزوئال در آمریکای التین
میتواند زمینهساز تقویت جایگاه ایران در این منطقه
در ارتباط با سایر کشورها شــود .در چارچوب این
دیپلماسی هدفمند و هوشمندانه ،ایران از گره زدن
صرف مراودات خارجی به برجام و اروپا خودداری کرده
و تعامل متوازن با سراسر جهان را در دستور کار دارد
که برگزاری دهمین دور گفتوگوهای سیاسی ایران و
آفریقای جنوبی در تهران و نیز سفر وزیر خارجه ونزوئال
به تهران نمودی از این دیپلماسی است .موضوعی که
حتی وزنه ایران در مذاکرات برجامی را سنگین تر می
کند .دیگر آن که با توجه به ظرفیتهای بومی ایران در
حوزه دفاعی و نظامی و نیاز ونزوئال به این تسلیحات،
دیپلماسی دفاعی و نظامی میتواند ابعاد جدید روابط
دو کشور را تشکیل دهد به ویژه این که از سال گذشته بر
اساس قطعنامه 2231هیچ منعی برای ایران در خرید
و فروش تسلیحات متعارف وجود ندارد.
این نکته را نیز نباید از یاد برد که ایران
و ونزوئال در حــوزه انــرژی در ردیف
برترین دارندگان نفت و گاز جهان
هستند .ایــن ظرفیت بــزرگ
از یک سو میتواند در بعد
همگرایی و هماهنگی

میان دو کشور برای به ثبات رساندن و عادالنهسازی
بــازار انــرژی جهان به کار گرفته شود و از سوی دیگر
مولفهای باشد برای مقابله با سیاستهای خرابکارانه
و تحریمی که آمریکا تالش دارد با دخالت و تاثیرگذاری
بر بازار انرژی علیه ایران و ونزوئال اعمال کند .روابط
تهران – کاراکاس یک شبه پدید نیامده و یک کارنامه
موفق را به همراه دارد؛ ایــران و ونزوئال در مواجهه با
تحریمهای ظالمانه و غیر انسانی نظام سرمایهداری
دارای ظرفیتهای بــســیــاری بـــرای خنثیسازی
تحریمها هستند ،مانند آن چه در اعزام چندین کشتی
سوخترسان و مواد غذایی از ایران و تبادل آن با طال
رقم خــورد ،بنابراین دو کشور در کنار فعالتر کردن
ظرفیتها بــرای خنثیسازی تحریمها میتوانند
زمینهساز شکلگیری ائتالف تحریم شدگان در جهان
شوند .تجربه سال گذشته انتقال سوخت از ایران به
ونزوئال نشان داد که دو کشور از اراده الزم برای تقویت
مناسبات و مقابله با تهدیدات و تحریمها برخوردار
هستند و با یک برنامهریزی مدون و فراگیر میتوانند
ابعاد جدیدی از خنثیسازی تحریمها را فارغ از مذاکره
با غرب محقق سازند ،روندی که در آینده میتواند ابعاد
گستردهتری داشته باشد و حتی به تشکیل باشگاه
تحریم شدگان در عرصه جهانی منجر شــود و ابعاد
جدیدی از مبارزه با امپریالیسم جهانی را با محوریت
مبارزه اقتصادی و سیاسی رقم بزند .اما با همه این
توضیحاتتعدادیازرسانههایغربیباتاکیدبراینکه
ایرانو ونزوئالدوکشورآسیبدیدهازتحریمهاهستند،
سعی در کم اهمیت جلوه دادن این قرارداد استراتژیک
داشتند ،مسئله ای که حتی «جان کاوالیک» ،رئیس
شــورای اقتصادی و تجاری آمریکا-کوبا در گفت و
گو با بی بی سی آن را نادرست اعالم کرد و با
اشاره به این که تحریم ها به مرور زمان کارایی
خود را از دست داده اند خاطرنشان کرد:
امضای  قرارداد  20ساله بین ایران و ونزوئال
ایــن دو کشور را قدرتمندتر خواهد
کرد .همچنین کاربری با اشــاره به
حضور وزیر خارجه ونزوئال در ایران
و دیــدار با امیر عبداللهیان در این
باره نوشت«:روزگاری آمریکایی ها
مدعی بودند آمریکای التین حیاط
خلوت آن هاست ولی امــروز تبدیل
شده به مقصد صادرات بنزین و منبع
طالی ایران».
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چهره ها

وزیرکشور:اظهارات«علیاف»یکنوع
بحرانآفرینیاست

آقایانی که  FATFرا درست کردند ،چرا مانع
اقتصاد مواد مخدر نمی شوند؟

احمد وحیدی وزیر کشور درباره اظهارات بیپایه
رئیسجمهورآذربایجانمبنیبراینکه«ارمنستان
بهمدت 30سالباکمکایران،موادمخدربهاروپا
قاچاق میکرده است» ،گفت «:این اظهارات را
هیچکس در دنیا تأیید نمیکند ،آمارهای رسمی
وجود دارد که  90درصد کشفیات مواد مخدر در
دنیاتوسطجمهوریاسالمیایرانانجاممیشود
و برخی از کشورهای مدعی ،کمتر از یک درصد
کشفیات دارن ــد ».وزیــر کشور اف ــزود «:این ادعا
خوب نیست ،نه با ُحسن همجواری سازگار است
و نه با یک سیاستورزی درست تطابق دارد ،یک
نوع بحرانآفرینی است که بیشتر نگران هستیم
دسـتهــای دیگری بهدنبال بــره ـمزدن روابــط
کشورهایهمسایهباشندوازاینمنظرمیخواهند
چنین کاری را شکل دهند ».وی در بخش دیگری
از سخنان خود با یــادآوری این که اقتصاد مواد
مخدر از جمله اقتصادهای مهم در دنیاست و به
راحتیوبهسادگیازسویکسانیکهازآنمنتفع
می شوند کنار گذاشته نخواهد شد ،خاطرنشان
کرد«:مافیای جهانی به راحتی جریان پول شویی
را در دنیا اداره می کند و اقتصاد پررونقی را از این
نظرسامانمیدهد.ضمناینکهادعایشفافیت
بانک های جهانی در مقابله با پول شویی ادعایی
نادرست است زیرا مگر می شود اقتصاد پررونقی
در خصوص مواد مخدر وجود داشته باشد و ادعای
شفافیت بانک ها بشود اما جلوی پول شویی مواد
مخدر گرفته نشود ».وی با تاکید بر این که انگار
این پول های مواد مخدر دستی جابه جا می شود،
تصریح کرد« :همین آقایان که «اف ای تی اف» را
تشکیل داده اند و می گویند همه سیستم های
بانکیدردستماستچرامانعاقتصادموادمخدر
نمیشوند.بامشاهدهاینروند،حقداریمبهآنها
بدبین باشیم زیرا این افراد در بانک ها نفوذ دارند و
کسانیهستندکهدرسازمانهای
با عنوان نظارت بر پول شویی
و آن چه در پالرمو مصوب
شده ،عمل نمی کنند».
/ایرنا

پیشنهادمسکوبرایتداومهمکارینظامی
باتهران

سرلشکر باقری  :کمیسیون مشترک نظامی
ایران و روسیه در تهران تشکیل خواهد شد

«سرگئیشویگو»وزیردفاعروسیهدردیداربارئیس
ستادکلنیروهایمسلحکشورماندرمسکوبااشاره
به همکاری نظامی میان دو کشور در سوریه گفت:
ی توانیم این همکاری را در مناطق دیگر نیز انجام
م 
دهیم .امروز تهدیدات موجود در افغانستان مطرح
است.همزمانسردارسرلشکرپاسدارمحمدباقری
رئیسستادکلنیروهایمسلحپسازپایانمذاکره
باوالریگراسیموفرئیسستادکلنیروهایمسلح
روسیه اظهار کرد  :طی سه ماه آینده کمیسیون
مشترکنظامیدوکشوردرتهرانتشکیلمیشود
و ابعاد مختلف همکاریهای آموزشی  ،عملیاتی و
اطالعاتی دو کشور را بررسی خواهند کرد.پیشتر
نیز سرلشکر باقری گفته بود قــراردادهــای خرید
تجهیزات دفاعی ایران از روسیه پس از لغو تحریم
تسلیحاتی ایران منعقد شده و در این سفر درباره
اجرایی شدن آن که خرید جنگنده و بالگرد است،
مذاکره میشود .در این میان ،خرید جنگنده های
جدید به ویژه جنگنده سوخو 30از روسیه یکی از
محتملترین خریدهای سال های اخیر از روسیه
است که در تحلیلهای نظامی به آن پرداخته شد.
جنگنده چند ماموریتی سوخوی  30در حقیقت
گونه بسیار ارتقایافته از هواپیمای سوخوی 27
روسیه است .حدود  12مدل از جنگنده سوخوی
 30ساخته شده و غیر از نیروی هوایی روسیه ،در
ارتشهای 10کشوردیگرجهانمشغولبهخدمت
است.اکنونوبراساساطالعاتموجود،مدلهای
« »MK»،«M2و « »SMاز این جنگنده در روسیه در
حال تولید است که البته مدل « »MKIاین جنگنده
مخصوص نیروی هوایی هندوستان طراحی شده
است .آن طور که ســردار باقری گفته ،خریدهای
ایرانمنحصربهجنگندهنبودهوخریدانواعبالگردو
هواپیمایجتآموزشینیزدردستورکارقراردارد.
اگرچهتاکنونبهطورمشخصبهنوعخریدهااشاره
نشده ،ولی ایران پیش از این نیز تعدادی بالگرد
میل 17راازروسیهخریداریکردهوحاالدرفضای
مجازی برخی کاربران به
احــتــمــال خــریــد بالگرد
میل  28یا جت آموزشی
یـــاک نــیــز اشـــاره
کــــــردهانــــــد/.
تسنیم

