شنبه  2بهمن  19 ،1400جمادیالثانی  22 ،1443ژانویه  ،2022شماره  ، 20858سال هفتاد وسوم.
روزنامه خراسان
صاحب امتیاز:
مدیرمسئول:
سردبیر:
دفترمرکزی:
صندوقپستی:
تلفن:
نمابردبیرخانه:
پذیرشآگهی:

امام علی بن موسی الرضا(ع) می فرمایند:
الق ْ َ
ال ْنبِيا ِء عليهم السالم.
لطي ُب ِم ْن َأ ْخ ِ
َا ّ
استعمال بوى خوش از اخالق پيامبران است.
(كافى  51 : 6ح )1
مشهد اذان ظهر  11:43غروب آ فتاب 16:47

تازه های مطبوعات
••فرهیختگان -این روزنامه نوشت  :آ نطور
که یک منبع مطلع از فضای مــذاکــرات گفته
اســت ،مناقشات طرفین مذاکره بر سر مدت
زمان راستیآزمایی از یک روز که در وین  6مورد
پذیرش قــرار گرفته بــود ،مــقــداری فراتر رفته
و طــرف غربی تاکنون مــدت زمــان 1 0روزه را
پذیرفته است .این منبع اما گفته است مطالبه
طرف ایرانی خیلی بیشتر از این زمان است.
••جمهوری اسالمی – اینروزنامهنوشت:دراین
که برقراری روابطی معقول و متوازن با همسایه
شمالی به سود منافع ایران است ،جای هیچ گونه
تردیدی نیست ولی این که عــدهای تالش کنند
سیاستاصولی«نهشرقی–نهغربی»راخدشهدار
کنند و توجیهاتی از قبیل این که شعار «نه شرقی»
معطوف به دوران سلطه کمونیستها در شوروی
بوده و اکنون مصداقی برای آن وجود ندارد ،یک
مغلطهبزرگوخبطنابخشودنیاست.
••اعتماد -این روزنامه در گزارشی به موضوع
جاری شدن آب هیرمند در ایران پرداخته و با تیتر
«آبدربرابرمشروعیت»نوشت:مشخصنیستآیا
سیاستطالبانبرایآزادسازیآببهسمتایران
یک اقدام موقتی در فصل پربارش و برای گرفتن
امتیازدیپلماتیکازجملهشناساییرسمیازسوی
ایران است یا اقدامی پایدار برای اجرای تعهدات
سیاسیدولتافغانستان.
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کابوس مثلث شرقی برای غرب
هــادی محمدی – یک روز پس از سفر موفق
سید ابراهیم رئیسی به مسکو و مالقات مهم او
با پوتین رئیس جمهور روسیه که نشان از تحول
جدید در روابــط راهــبــردی ایــران با روسیه در
راستای نگاه به شرق دولت جدید دارد ،در حوزه
نظامی نیز در شمال اقیانوس هند سه کشور
ایران  ،روسیه و چین دومین رزمایش مشترک
خود موسوم به «رزمایش مرکب کمربند امنیت
دریایی » 2022را با حضور یگانهای سطحی و
پروازینیروهایدریاییسهکشوروباشعار«باهم
برای صلح و امنیت» برگزار کردند  .این رزمایش
پس از سفر هفته قبل وزیرخارجه ایران به چین و
سفر رئیس جمهور کشورمان به روسیه  ،تکمیل
کننده بخش دیگری از زنجیره سیاسی دفاعی
بود که می تواند پیام های مهمی برای دنیا به
ویــژه غرب مخابره کند تا احساس بسته بودن
دستتهراندرتعامالتسطحباالیشرانداشته

باشند .به گزارش خراسان ،ناوشکنهای دنا،
جماران،نقدی،ناوهایموشکانداززرهوتبرزین
وشناورهایبهرگانوگناوه،شناورشهیدناظری
از نیروی دریایی سپاه ،ناوشکن ارومچی و شناور
تدارکاتی تای خو از نیروی دریایی چین و رزمناو
واریــاگ و ناوشکن ادمیرال تریبوتس و سوخت
رسان بوریس از نیروی دریایی روسیه در این رژه
دریاییشرکتداشتند.بهگفتهامیردریاداردوم
مصطفی تاجالدینی سخنگوی رزمایش مرکب
کمربندامنیتدریایی، 2022اینرزمایشبرابر
برنامههایازپیشتعیینشدهدرشمالاقیانوس
هندبرگزارشدوهدفازآنتحکیمامنیتومبانی
آندرمنطقهوگسترشهمکاریهایچندجانبه
میانسهکشورونشاندادنحسننیتوتوانایی
ایران،روسیهوچیندرجهتحمایتمشترکاز
صلح جهانی ،امنیت دریایی و ایجاد یک جامعه
دریایی با آینده ای مشترک است.وی ادامه داد:

جمیلهعلمالهدی:ازمنخواستندکتابیمشابه
اثرمیشلاوبامابنویسم

تمرینهای تاکتیکی متنوعی از جمله نجات
شناوردچارحریق،آزادسازیشناورربودهشده،
تیراندازی علیه اهــداف مشخص ،تیراندازی
شبانهبهاهدافهواییوسایرتمریناتتاکتیکی
وعملیاتیدراینرزمایشپیشبینیشدهبودکه
با موفقیت انجام شد.امیر دریادار شهرام ایرانی
فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه رزمایش
مرکبکمربندامنیتدریایی ۲۰۲۲بابیاناین
که سه کشور ایران ،چین و روسیه ،تأمین امنیت
و ایمنی دریانوردی را فارغ از ائتالفهای غربی
وبهصورتمستقلانجاممیدهند،افزود:امروز
هماهنگی سه کشور در باالترین سطح خود قرار
دارد ،کشورهای چین و روسیه هر دو با ترکیبی
متفاوتتر از سالهای گذشته و با رزمناوها و

رئیس شــورای مفتیان روسیه حاضر
شدو سرانجامشامگاه پنجشنبهمسکو
رابهمقصدتهرانترککرد.
▪سخنرانیدردوما؛اقدامینادر

ِ
«ائتالف شیطانی» آمریکا از دوما
علیه
رئیسی:سیاستماتقویتهمکاریباچینوروسیهاست،مقررشددرگاماول
 ۱۰میلیارددالرسطحتجارتتهران-مسکوارتقایابد

کامیار«-رئیسی به مسکو می رود»؛
ترجیع بند خبرها ،تحلیل ها و توئیت
هــای هفته هــای اخیر و «رئیسی در
مسکو اس ــت»؛ جمله خبری دو روز
گذشته بــود .آیت ا« ...سید ابراهیم
رئیسی» روز چهارشنبه در صدر یک
هیئتبلندپایهسیاسیواقتصادیوارد
مسکو شد و ساعاتی بعد با «والدیمیر
پوتین» رئیس جمهور روسیه دیداری
سه ساعته داشــت  .دیــدار با خانواده
ها و ایرانیان مقیم روسیه ،دیــدار با
رئیس دومــای روسیه ،سخنرانی در

دومای روسیه که با تشویق های ممتد
نمایندگان روسی همراه شد ،دیدار و
گفتوگوباروسایمهمترینهیئتها
وشرکتهایاقتصادیمسکو،حضورو
سخنرانیبرای استادانودانشجویان
دانــشــگــاه ملی مسکو ،اخــذ نشان
دکــتــرای افــتــخــاری وگــفــت وگــوی
مطبوعاتی با راشاتودی از برنامه های
فشرده رئیس جمهور در سفر دو روزه
بهروسیهبود.آیتا...رئیسیدرنهایت
در جمع نــمــازگــزاران مسجد جامع
مسکو به دعوت «راویــل عینالدین»

اما یکی از برنامه های روز دوم سفر
رئــیــس جمهور بــه روســیــه حــضــور و
سخنرانی در مجلس دومــای روسیه
بــود؛ موضوعی که براساس قوانین
و پروتکل هــای ایــن نهاد در روسیه،
چــنــدان مــرســوم نــبــوده و سخنرانی
رئیس جمهور مهمان در پارلمان
روسیه ،موضوعی نــادر قلمداد می
شود.شایدبهایندلیلبودکهنیویورک
تایمز نوشت« :بــرای والدیمیر پوتین
نیز که اکنون به دلیل مسئله اوکراین
وارد تنش های شدیدی با آمریکا شده
و در معرض تحریم های سخت قرار
دارد ،اینمالقاتفرصتیبودتانشان
دهــد روسیه دوستانی دارد که می
تواند در صورت مناقشه با غرب روی
آن ها حساب کند .عــاوه بر ارســال
این پیام ،رئیسی در مجلس دومای
روسیه نیز سخنرانی کرد که اتفاقی
نادر برای یک رهبر مهمان محسوب
می شود ».از این شرایط نادر آیت ا...
رئیسی استفاده کرد تا از گسترش و
تعمیق روابطی که سال ها زیرسایه

ناوشکنها در این رزمایش حاضر شدهاند و این
موضوع باعث شده پیچیدگی ترکیب تجهیزاتی
باالتر بــرود و تعداد نفرات درگیر رزمایش نیز
افزایشیافتهونشانمیدهدکههرسهکشوردر
اینرزمایشبهحدیبههمنزدیکشدهاندکههر
کدام میتوانند چنین عده و ُعدهای را مدیریت
و فرماندهی کنند و کار مشترکی را برای جامعه
بینالمللیدرصحنهدریاانجامبدهند.درهمین
حالبیبیسیدرگزارشیدربارهاینرزمایش  با
اشاره به این که  11یگان نیروی دریایی ایران ،
سه یگان نیروی دریایی روسیه و دو یگان نیروی
دریاییچینحضورداشتندنوشت:اینرزمایش
دومین رزمایش مشترک سه کشور در سه سال
گذشتهاست.

انواعفشارهاقرارداشته،سخنبگوید
و تاکید کند که ایران در مسیر عمل به
قواعدبینالمللیچونتوافقهستهای
همواره پیش قدم بوده است و به دولت
هــای غربی بدعهدی ها علیه ایــران
ِ
«ائتالف
را یادآور شد و تاکید کرد که
شیطانی» آمریکا با تروریستها ،برای
جهانیان به خصوص ملتهای غرب
آسیا از سوریه تا افغانستان چون روز،
روشن است .رئیس جمهور در دیدار
با فعاالن اقتصادی و تجار روسیه نیز
گفت :مقدمات نهایی شــدن سند
جامع همکاریهای ایــران و روسیه
فراهم شده است .آیت ا ...رئیسی در
دیدارباجمعیازایرانیانمقیمروسیه
با اشاره به امکان ایجاد بستر مناسب
بــرای کاالهای ایرانی در بازارهای
روسیه ،اظهار کرد :سهم ما در بازار
روسیه حتما میتواند ارتقا پیدا کند.
رئیسی در دیدار با «راویل عین الدین»
رئیس شــورای مفتیان روسیه نیز از
آسیبهاییکهبرخیبهنامدینبهاین
امر زدنــد ،انتقاد کرد .رئیس جمهور
همچنین بین اعضای شورای علمی،
استادان و دانشجویان دانشگاه ملی
مسکو حضور یافت و سخنرانی کرد
و دکــتــرای افتخاری دانشگاه ملی
مسکو نیز به آیــت ا ...رئیسی اعطا

شــد.وی همچنین گزارشی کلی در
بدو ورود به فرودگاه تهران ،از سفر
خود به روسیه ارائــه کرد * :سیاست
ما تقویت همکاری با چین و روسیه
است،درگام اول سطح تجارت بین دو
کشور به ۱۰میلیارد دالر ارتقا خواهد
یافت*.ظرفیت های کشاورزی دو
کشور مورد ارزیابی مجدد برای بهره
گیری بیشتر قرار می گیرد*.در حوزه
حمل و نقل و ترانزیت فعال شدن
کریدورترانزیتیشمال-جنوبدریای
خزر و کاهش زمان حمل و نقل مورد
توافق قرار گرفت*.در حوزه سیاست
خارجی هم بر سر گسترش همکاری
دو کشور به منظور مقابله با بحران
های امنیت منطقه ای و بین المللی
توافق شــد.در نهایت رئیس جمهور
بــا اش ــاره بــه وجــود ادراک مشترک
میان دو کشور از مسائل تاکید کرد:
در صنایع ،همکاری هــای دفاعی،
هوا فضا و همکاری های فضایی نیز
توسعه الزم پیدا خواهد شد و صحبت
هایی کردیم که وزارت خارجه و رئیس
کمیسیونمشترکاقتصادیما(وزیر
نفت) اجرای مصوبات و توافقات دو
کشور را تا حصول نتیجه قطعی دنبال
کنند .وزیران نیز موظف به عملیاتی
کردن توافقات شدند.

جمعه پرکار هیئت ایرانی در وین
مذاکراترفعتحریمهادروینبادیدارباقریباموراآغازشد.همزمانبایدنازادامهمذاکرات
حمایتکردوبلینکنهمسازناامیدیزد!

زاهدی– همچنان تنها خبر منتشر شده از وین
دیدارهای دوجانبه و چند جانبه میان هیئت
های دیپلماتیک و کارگروه های کارشناسی
استبااینتفاوتکهحاالدیدارهایهیئتهای
 4+1با هیئت آمریکایی هم راه افتاده و بیشتر از
قبلشدهکهمیتواندمعنایخاصیدروضعیت
مذاکرات داشته باشد  .از سوی دیگر اظهارات
مقامات آمریکایی نیز دچار تناقض است  .بایدن
در کنفرانس خبری خود به مناسبت سالگرد
شروع کارش در این مقام گفت« :هنوز زمان
آن نرسیده که مــذاکــرات بازگشت به توافق
اتمی ســال  ۲۰۱۵را تــرک کنیم » و در عین
حال بلینکن وزیر خارجه او ساز ناامیدی می

زند  .این نوع تناقض در سیاست اعالمی آمریکا
که به نوعی ریشه در اختالفات داخلی آن ها
نیز دارد می تواند بر مذاکرات اثر منفی داشته
باشد و اعتماد کم رنگ به تصمیمات آمریکایی
را بیش از گذشته متزلزل کند .اما دیروز باقری
با انریکه مورا در هتل کوبورگ مالقات و سپس
بامیخائیلاولیانوفمذاکرهکنندهارشدروسیه
دیدار کرد .باقری عصر دیروز با نمایندگان سه
کشور اروپایی نیز دیدار کرد .همزمان جلسات
در سطح کارشناسی در خصوص موضوعات
مختلف ،به ویژه تمرکز بر رفع تحریمها جریان
دارد.منابع نزدیک به مذاکرات وین به خراسان
گفته اند تاکنون بخش قابل توجهی از ابهامات
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چهره ها

دررزمایشمرکبکمربندامنیتدریایی،2022یگانهایشناوریوپروازی
ایران،چینوروسیهعملیاتآزادسازیکشتیربودهشده،تیراندازیبهسویاهدافتعیینشده
واطفایحریقراتمرینکردند

انعکاس
••پارسینه مدعی شد:روزنامه «العربی الجدید»
ادعا کرد که چند روز مانده به شروع سال جدید
مــیــادی دیـــداری در سطح اطــاعــاتــی میان
مقامات ایرانی و مصری صــورت گرفته است.
بنابر ادعــای این روزنامه قطری ،هدف از این
دیدار «بازنگری و ارزیابی مجموعهای از گامها و
خواستههای متقابل دو کشور بوده است».
••فردا نیوز نوشت:امام جمعه کرج با اشاره به
اقامه نماز رئیسی در کاخ کرملین گفت :آمریکا
بهتراستکهعاقالنهترعملکندوفرصتمحدود
مذاکرات هسته ای را از دست ندهد.احتمال این
وجود دارد که رئیس جمهور ما در کاخ سفید هم
نماز بخواند زیرا این نمازی که در کاخ کرملین
خوانده شد پیام های مهمی در پی داشت.
••دیده بان ایران مدعی شد :خبرگزاری فارس
با انتشار ویدئویی هفت دقیقهای به تحلیل دیدار
رئیسی و پوتین و زبــان بــدن رئیس جمهوری
روسیه پرداخت .در این ویدئو با استناد به حرکات
بدن پوتین گفته می شود او در حین گفت وگو با
رئیسی دچار استرس بوده است ،به همین دلیل
کراوات خود را دوبار منظم کرده و یکسره پایش
را تکان می داد.
••اعتماد آنالین نوشت:در ادامه گمانه زنیها
دربــاره وضعیت جسمانی رئیس جمهور ترکیه،
رسانههای اسرائیلی فاش کردند که رجب طیب
اردوغان به تازگی از یک پزشک اسرائیلی مشاوره
پزشکیدریافتکردهاست.
••چندثانیه مدعی شد:فارس نوشت :یکی از
مطلعان اصالحطلب گفت  :خاتمی در روزهای
آیــنــده قصد دارد نامه ای سرگشاده در بــاره
شرایط کشور منتشر کند.دیدار حسن روحانی ،
علیاکبر ناطق نوری ،محمد خاتمی و سیدحسن
خمینی که طی هفتههای گذشته صورت گرفته،
واکنشهای متفاوتی را به دنبال داشته است.
هرچند که نزدیکان دو رئیس جمهور پیشین
تاکید دارند این دیدار یک دیدار عادی بوده است
اما یکی از مطلعان اصالحطلب گفت که در این
دیدار دربــاره آرایش سیاسی قدرت در کشور،
مذاکره با  ۴+١و قراردادهای ایران با روسیه و
چین بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.
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متنی و نگارشی و شماری از اختالف نظرها در
خصوص پرانتزهای موجود در متون برطرف
شده و در باره اغلب موارد اختالفی ،ایدههایی
مطرح شده و روی میز قرار گرفته ،اما تبدیل
این ایدهها به متن و ساز و کارهای عملی به
گفتوگوهایبیشترواتخاذتصمیماتالزمنیاز
دارد.وی تاکید کرد  :اکنون تقریبا تمام موارد
باقیمانده ،موضوعات مهم و دشــواری است
که حل و فصل این موارد نیازمند تصمیمگیری
سیاسی طرفهای مقابل است؛ به محض این

که آمریکا تصمیمات الزم را بــرای رفع مؤثر،
قابل راستیآزمایی و پایدار تحریمها اتخاذ کند،
سرعت گفتوگوها افزایش می یابد و توافق در
مدت زمانی کوتاه ممکن خواهد شد .این منبع
مطلع بار دیگر تاکید کرد  :اکنون به هیچوجه
موضوع توافق موقت در مذاکرات وین مطرح
نیست و هیئت ایرانی بر دستیابی به توافقی
پایدار و قطعی متمرکز است و متونی نیز که
در دست نگارش قرار دارنــد ،بر همین اساس
نوشته شدهاند.

جمیله علمالهدی همسر رئیسجمهور کشورمان
در همایش «گفتمان دولــت سیزدهم :عدالت و
معنویت» که در جامعة الزهرای قم برگزار شد گفت:
مفهوممعنویتبارفتاررئیسجمهوردرکاخکرملین
منعکس شد .نمازخواندن ایشان میگوید گفتمان
دولتدرحوزهمعنویتچیست.علمالهدیافزود:به
نظرمیرسدمادرمسئلهزنانخیلیکمکاریداریم.
چند روز پیش کتابی مربوط به همسر رئیس جمهور
آمریکا را به من دادند که در ایران ۳۷بار ترجمه و هر
بارباتیراژباالمنتشرشدهاست.عنوانکتابمیشل
رویای دختر آمریکایی است .از من خواستند مشابه
اینکتابرابنویسم.کتابراخواندم،خیلیقشنگ
و جذاب و تاثیرگذار بود .حتی بخش هایی از آن را به
رئیسجمهورنشاندادموایشانگفتندکتابنوشتن
شمادراینزمینهکاردرستیاست.ویادامهداد:اما
رویای دختر ایرانی چیست؟ آیا رویای دختر ایرانی
چنین چیزی است که من بر اساس آن زندگی نامه
خود را بنویسم؟ علم الهدی افزود :در کریسمس به
برخیاززنانباهماهنگیوزارتخارجهنامهنوشته
و به موضوعات معنوی مشترک اشاره کرده و گفته
بودم الزم است در جهان امــروز زنان فکر جدیدی
ارائه دهند .گفتند تعدادی از این ها میخواهند به
ایران بیایند و با شما مالقات کنند .مانده بودم چه به
آنها هدیه بدهم .در سفر رئیس جمهور هم مانده
بودیمچههدیهمعنویبهروسیهببریم.گفتمآیاچهل
حدیثدربارهزنانداریم؟گفتندنه.گفتمکتابیکه
بتواندصدزنبرتراسالمرامعرفیکندداریم؟گفتند
نه .صد روز دیگر همسر رئیس جمهور زیمبابوه قرار
است بیاید و کتابی که از زبان معصومان یا قرآن در
ایــن حــوزه باشد نــداریــم .باید چنین
آثاری داشته باشیم و به زبان های
قویترجمهشود.ایننیازهایی
است که جهان دارد و از ما
توقعداردکهآنرابرطرف
کنیم/.شفقنا

جدلتوئیتریبرسراخراجمحمدفاضلیاز
دانشگاهشهیدبهشتی
صبح دیروز ،خبری در باره اخراج یکی از استادان
جامعهشناسدانشگاهدرفضایمجازیمنتشرو به
ویژهدر توئیترموضوعبحثکاربرانشد.خبرآنالین
مدعی شد :دانشگاه شهید بهشتی ،حکمی مبنی
بر نبود نیاز به محمد فاضلی ،استاد جامعهشناسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی ایــن دانشکده
صــادر کــرده که ایــن حکم به معنی اخــراج وی از
دانشگاهتلقیمیشود.فاضلیدرسالهایگذشته
رئیس سابق مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی
و در سالهای  ۹۲تا  ۹۶معاون پژوهشی مرکز
بررسیهای استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات
سیاستگذاری عمومی بوده است.محمد فاضلی
در واکنشی تلویحی درباره اخراجش از دانشگاه
شهید بهشتی در توئیتی نوشت« :یکی از بدترین
لحظاتدرتاریخهرملتیمیتواندلحظهیادورهای
باشدکهدرآندیگرهیچکاری،هرقدرکهدورازعقل
سلیموانتظارعامهمردمباشد،تعجببرانگیزنباشد.
لحظهای که در مقابل تعجب از هر کار ناشایستی،
خلقا...بگویند:توغیرازاینانتظارداشتی؟»امیر
ناظمیمعاونسابقوزیرارتباطاتدرتوئیترباانتقاد
از این اقدام ،رفتار وزارت علوم را «سیاست اخراج»
نام نهاده که به گفته وی «وزیر علوم هم در بهترین
حالت دربانی است که راه خروج را نشان میدهد.
پیامد سیاست اخراج «پادگانی سازی دانشگاه»
است ،تا کسی مبادا فکر کند ،مبادا سخن بگوید».
البته این توئیت ناظمی از سوی یکی از کاربران
بــدون پاسخ نماند و وی نوشت «:بسیار متاسفم
از حذف ایشان؛ اما واقعا تدریس جامعه شناسی
پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی چه تناسبی با
تخصص دکتر فاضلی داشــت؟ به صــورت رانتی
جایگاه ها را اشغال و کرسی ها را از متخصصان
دریــغ کردند به صــورت فله ای هم دارنــد پس می
گیرند؛درضمنمگردکترفاضلیآنگاهکهدیگران
حذف شدند اعتراض کــرد ».همتی رئیس سابق
بانکمرکزینیزدرتوئیتی نوشت«:تسویهاستادان
از دانشگاهها به دالیــل سیاسی می تواند نشانه
تصمیم برای درهمریختن ساختار نیروی انسانی
کشور باشد»... .دراین میان برخی دیگر از کاربران
اخراجفاضلی رامرتبطباانتشارفایلصوتیظریف
دانستهاند.درعینحالتازمانتنظیم اینگزارش
توضیحیازسویدانشگاهشهیدبهشتیدراینباره
منتشر نشد .اما به نوشته جماران،محمد فاضلی
درباره اخراجش از دانشگاه شهید بهشتی توضیح
داد :حکم مربوط به  ١۵شهریور
است،خیلی سعی کردیم رسانه
ای نشود ،لیست کالس های ترم
جدید را که بدون کالس های من
منتشر کردند ،دانشجویان
فهمیدهبودند.

