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انعکاس
••تابناک نوشت  :ادعاهای منتشرشده در فضای
مجازی درباره نفوذی بودن و اعدام یک فرمانده
ارتش تکذیب شد .این گفته که «چه کسی فکر
می کرد که ســردار اسماعیلی فرمانده پدافند
ارتش نفوذی باشد و سرنوشت وی به اعدام ختم
شود»  ،شایعهای است که با ارسال یک تصویر از
یک متن نوشته بیپایه و اساس در حال دست به
دست شدن است .ظاهر ًا دشمن از چراغ خاموش
بودن اقدامات امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی که
در کسوت دستیاری فرمانده کل ارتش مشغول
خدمت است به *عملیات آفند اطالعاتی جهت
جمعآوری اطالعات* روی آورده که برای تکذیب
این ادعا ،امیر اسماعیلی خود را نشان دهد و از
فعالیت های خود بگوید.
••اعتماد آنالین نوشت  :علی نیکزاد نایب رئیس
مجلس در واکنش به اظهارات اخیر رئیس اتاق
بازرگانیگفت:آقایشافعیدرقدوقوارهاینیست
کهبگویدماازمجلسپشتیبانیمیکنیم،حرفیکه
او زده گنده تر از دهانش است .وی در پاسخ به تذکر
زنگنهنمایندهتربتحیدریهدربارهاینکهچراهیئت
رئیسهواکنشیبهاظهاراتاخیررئیساتاقبازرگانی
نداشتهاست،افزود:مجلسعکسالعملنشانداد،
شأنمجلس،نمایندهورئیساتاقبازرگانیمشخص
است .اتاق بازرگانی این اظهارات را تکذیب کرده
است ،البته من باور ندارم که آقای شافعی چنین
حرفیزدهکهاگرهمگفتهبایدبداندشأناوومجلس
ونمایندگانمشخصاست.
••دیــده بــان ایـــران مدعی شــد :در پــی اعــام
خودکشی «دکــتــر ج ــواد صــفــری» اســتــاد عالی
و بازنشسته دانشگاه ،کانون صنفی استادان
دانشگاهبوعلیهمداننوشت:دکترصفریاستاد
تمام عالی شیمی دانشگاه خودکشی کرد .دلیل
نپرداختن پاداش ایشان پس از بازنشستگی بود.
ایناطالعیه باانتقاد ازآنچهاقدامغلطصداوسیما
وبرخیدیگردرنجومینشاندادنحقوقاستادان
دانشگاه خوانده ،می افزاید :باید دید که چه بر سر
آموزش عالی کشور آمده که برخی از استادان را
این گونه به ستوه آورده و کارد به استخوان آن ها
رسیدهاست.درعینحالمعاونآموزشیدانشکده
شیمی دانشگاه کاشان اعالم کرد که مرگ این
استاد ارتباطی با موضوعات شغلی ندارد و او دو
هفته پیش از مرگش سکته مغزی کرده بود و مدتی
دربیمارستانبستریبودهاست.اینطورکهعنوان
شــده حــال ایــن استاد دانشگاه هفته گذشته در
آزمایشگاهدانشگاهبدشد.دانشگاهمدعیاستکه
صفری به سرعت به بیمارستان اعزام شده است اما
ظرف ۴۵دقیقهازدنیارفتهاست.

طلوعآفتابفردا 7:09

چهره ها

تازه های مطبوعات
••شــرق -ایــن روزنــامــه با طــرح ایــن ســوال که آیــا «
همتیاپوزیسیونرئیسیمیشود؟»نوشت:فاصله
انتقادات عبدالناصر همتی از رئیسی کم و کمتر
میشود .به نظر میرسد او در حال تبدیلکردن
شمایلخودبهیکمنتقدجدیدولتفعلیاست...
شایدهمتیازهمینحاالچشمبهانتخابات١۴٠۴
دوخته و این احتمال را میدهد که در صورت ورود
تقابلی با رئیسی بتواند شانس خود را دوبــاره در
انتخاباتامتحانکند.
••وطن امروز – این روزنامه با تیتر « موبایل ،ارز
برترین کــاالی کشور!» نوشت  :موبایل با ۱/۸
میلیارد دالر واردات در  ۶ماه ابتدایی امسال رتبه
اولاقالموارداتیکشورراکسبکرد.
••فرهیختگان–اینروزنامهباتیتر«رشد ۳برابری
اعضایهیئتعلمیزندر ۲دهه»نوشت:ازسال
 ۸۰تعداد دانشجویان دختر دانشگاههای ایران
 5/2برابر و تعداد استادان تمام وقت زن هم ۳
برابرشدهاست.
••سازندگی – این روزنامه با چاپ تصویر همسر
رئیسجمهورباتیتر«بانویاول»درصفحهیکخود
بااشارهبه اظهاراتاخیر ویدربارهنوشتنکتابی
شبیه کتاب میشل اوباما ،نوشت :خانم جمیله
علمالهدیازبینهمسرانروسایجمهوریایران،
تنها زنی است که استاد دانشگاه است و تالشش
برایگفتمانسازیهمسرشمشهوداست.بااین
حالاواگرچهبرآمدهازجناحسیاسیاصولگرایان
است،امافعالیتسیاسیبارزیندارد.
••دنیای اقتصاد – این روزنامه نوشت :اگرچه
رفع تحریمها به نوبه خود تحول بسیار مثبتی در
زمینه اقتصاد کشور به لحاظ تسهیل صــادرات و
وارداتفناوریهاینوینوجدیدبهکشورمحسوب
میشود؛ اما مسئله مهمیکه نگرانی صنعتگران
داخلی را به همراه داشته این است که پس از لغو
تحریمها ،دولت دیگر نباید سیاست ارزپاشی را
به سبک بیماری هلندی در پیش بگیرد و دوباره
شروع به واردات انواع و اقسام کاالها و اجناس از
کشورهای خارجی کند .در این صــورت صنایع
کوچکومتوسطدچارمشکالتمتعددیخواهند
شد؛ کما این که این صنایع در شرایط کنونی نیز با
چالشهاومشکالتزیادیمواجههستند.
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وین در انتظار تصمیمات سخت
مذاکراتوینبهمرحلهمهمودرعینحالسختخودنزدیکشدهاست؛همزمانایرنانوشت:
صبرراهبردیایراننیزبرایدستیابیبهتوافقنهاییروبهپایاناست

مجاور -بیستونهمین روز از هشتمین دور
مذاکرات وین که با محور رفع تحریمها جریان
دارد،در حالی با دیــدار مذاکرهکننده ارشد
ایرانونمایندگانگروه ۴+۱ادامهیافتکهاین
روز ها بحث بر سر «توافق موقت» در مذاکرات
وین بسیار باال گرفته اســت .موضوعی که در
همان روزهای آغازین دور جدید مذاکرات نیز
مطرحشدولیدرنهایتموردپذیرشدیپلمات
های ایرانی قرار نگرفت و راستی آزمایی لغو
تحریم ها و ارائه تضمین دو پیش شرط اساسی
کشورمان برای هر توافقی اعالم شد .حاال اما
طرفغربیکهبهنظرحرفیدربرابراینخواسته
منطقیایرانندارد،فرسایشیکردنمذاکرات
راچاشنیکارخودکردهوبهدنبالآناستکهبا
طوالنی کردن روند گفت و گوها ایران را تحت
فشار قرار دهد .موضوعی که به مذاق مقامات
کشورمانخوشنیامدهورسانهدولتیعنیایرنا
درگزارشیبیسابقهبهطرفغربیاولتیماتوم
دادوخاطرنشانکردکهصبرراهبردیایرانرو
به پایان است  «:باوجود پیشرفت هایی در روند
مذاکرات وین و در حالی که همچنان برخی
مسائل کلیدی باقیمانده و طرفهای غربی،
به ویژه آمریکا از اتخاذ تصمیمات سیاسی به
بهانههایمختلفطفرهمیروند،صبرراهبردی
جمهوری اسالمی ایــران نیز بــرای دستیابی
به توافق نهایی رو به پایان است ».در ادامه این
گزارشآمدهاست«:هرچندجمهوریاسالمی
ایرانضرباالجلیرادرمذاکراتتعییننکرده
وباهدفدستیابیبهتوافقنهاییدرگفتوگوها
حضور دارد امــا اگــر طرفهای مقابل ظرف
روزهــای آینده ارادهای از خود برای پیشرفت
مذاکرات نشان ندهند ،ادامــه گفتوگوها با
چالشهایی مواجه خواهد شد ».اما فرسایشی
کردن مذاکرات تنها حربه طرف غربی نبوده و
آن ها برای تکمیل سناریو خود به سراغ تعیین
ضرب االجل های ساختگی نیز رفته اند .در
این باره باید گفت که بعد از شش دور مذاکرات
نوبت اول که در آن انتظارات ایران درباره نحوه
احیایتوافقاتسال ۹۴مطرحشد،طرفهای
غربی فرصت داشتند تا از فرصت استقرار
دولت سیزدهم برای جمعبندی واقعگرایانه
دربــاره ملزومات بازگشت ایــاالت متحده به
توافقبرجاموتسریعروندگفتوگوهااستفاده
کنند ،اما آنها با به کارگیری تاکتیک تعیین
ل و مقصرنمایی ایران تالش کردند
ضرباالج 
تا زمان را برای دستیابی به توافق محدود نشان
دهند و به زعم خود سریعتر به توافق برسند
اما این تنها تاکتیک طرف غربی نبوده و بحث
دیگری که همزمان با برگزاری مذاکرات از
سویطرفهایغربیبهعنوانپشتوانهتعیین
ضرباالجلهای ساختگی دامن زده میشود
کاهش «زمان گریز هستهای ایران» است .این
مفهومابداعیغربیها،برایاشارهبهبازهزمان
الزمبرایانباشتموادهستهایموردنیازبرای
ساخت یک بمب هستهای اســت .آنهــا ادعا
میکنند که با محدودیتهای اعمالشده در
توافق هستهای برجام ،این زمان به یک سال
رسیده بــود .ایــن در حالی اســت که ایــران با
بیان این که در دکترین دفاعی خود ،ساخت
سالح هستهای را مشروع ندانسته تاکید دارد
که به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع
گسترشسالحهایاتمی(انپیتی)وعضویاز
آژانسبینالمللیانرژیاتمی،ازحقدستیابی

به فناوری هستهای بــرای مقاصد صلح آمیز
برخوردار است .عالوه بر این ،بازرسان آژانس
بینالمللیانرژیاتمیتاکنونبارهاازتاسیسات
هستهایایرانبازدیدکردهانداماهرگزمدرکی
که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هستهای
ایــن کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف
داشتهباشد،پیدانکردهاند .بانگاهیبهاوضاع
و احوال این روزهای مذاکرات میتوان نتیجه
گرفت کــه طــرفهــای غــرب بــا بــه کارگیری
تاکتیکهایمختلفمذاکراتیتالشمیکنند
تا یک شتابزدگی کاذب بر گفتوگوها تحمیل
کنند کــه نتیجه آن ،پــذیــرش خواستههای
طــرف غربی در مــذاکــرات باشد امــا فــارغ از
رویکردهایغیرسازندهطرفغربی،بهگزارش
ایرنا ،شنیدهها حاکی از آن است که مذاکرات
به دلیل تعلل طرفهای غربی وارد مرحله
فرسایشی شــده و در صــورت ادامــه ایــن روند
شاید سیاست گــذاران کشور ناچار به تجدید
نظر دربــاره راهبرد مذاکراتی خود شوند .به
گفته افراد آشنا با فضای مذاکرات ،این شیوه
ناپسند طرفهای غربی است که معموال در
میانهمذاکراتسعیمیکنندطرفمقابلخود
را برای گرفتن امتیاز هر چه بیشتر تحت فشار
قرار دهند و گفتوگوها را فرسایشی کنند اما
آن چه طرف غربی به ظاهر فراموش کرد ه این
واقعیتاستکهبرجامبهلطفرویکردمسئوالنه
و خویشتنداری جمهوری اسالمی ایران زنده
است ،نه ایاالت متحده که به طور یک جانبه و
غیرقانونیازآنخارجشدوتالشکردتاسندی
را که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد
تایید شده نابود کند .همزمان ،کاظم جاللی
سفیرکشورماندرروسیه،دربخشیاز اظهارات
اخیرخوددرباره نتایجسفراخیررئیسجمهور
به روسیه ،در واکنش به این سوال که برخی
از رسانههای غربی مدعی شدهاند که روسیه
در جریان این سفر درباره مذاکرات هستهای
پیشنهادتوافقموقترابهایرانمطرحکرده،آیا
اینخبرصحیحاست،اظهارکرد«:اینادعانیز
مطلقاغلطودروغاستوایننشانمیدهدکه
آنهادرجریانمذاکراتنیستندودرحالدروغ
پراکنیدراینارتباطهستند.».
▪قبل از پایان سال توافق می شود

همزمان عباس زاده مشکینی سخنگوی
کمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس
گفت  «:در مذاکرات هستهای شرایط کشور
ما بسیار خوب است و میدان و قاعده در دست
ماست .دست ما پر است و دست باال را داریم و
مذاکرهکنندگان ما با پشتوانه قوی در حال کار
کردن هستند ».وی در ادامه توضیح داد  «:به
اعترافخودغربیهاماازتحریمهاعبورکردهایم
وبرگههایطالییوخوبیبرایبازیدرمیدان
مذاکرات در دست داریم .رسیدن به یک توافق
خوب و برد _ برد را قابل تحقق میدانیم هر
چندغربیها به ویژه آمریکاییها به دنبال این
هستند که یک توافق بد را به ما تحمیل کنند».
این نماینده مجلس دربــاره احتمال به نتیجه
رسیدن مذاکرات در امسال اظهار کرد « :قبل
ازپایانسال ۱۴۰۰بهنتیجهمیرسیموتوافق
می شود .البته مهم نیست چه زمانی به نتیجه
میرسیم بلکه این موضوع اهمیت دارد که به
نتیجهخوببرسیموبرهمینمبناابتکارعملدر
دستماستومامذاکراترامدیریتمیکنیم».

فاضلی:دولتسیزدهمهیچتصمیمیبرایاخراجمننداشتهاست
محمد فاضلی ،استاد جامعهشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در
واکنش به انتشار اخباری مبنی بر اخراج وی با عناوینی همچون تسویه سیاسی دولت سیزدهم با
یکی از استادان دانشگاه شهید بهشتی و در پاسخ به این سوال که آیا دولت سیزدهم و وزارت علوم
پیگیر اخراج شما بوده ،گفت «:من چنین ادراکی ندارم که دولت سیزدهم یا وزیر علوم به دنبال
این مسئله باشند که بخواهند فاضلی از دانشگاه اخراج شود .درون دانشگاه گروههایی وجود
دارند که به هر وسیله ای مانع از اجرای امور استخدامی شدند و کار به جایی رسید
که دانشجویان در ترم جدید متوجه شدند که هیچ واحدی برای بنده در دانشگاه
ارائهنشدهاست».فاضلیدرادامهتاکیدکرد«:منازشهریورماهتابهحالسکوت
کرده بودم و به دنبال ایجاد غائله سیاسی درباره پرونده خودم نبودم و میدانم که
بروز چنین وضعیتی برای دولت آقای رئیسی که با مشکالت زیادی درگیر
است ،به نفع دولت هم نبوده است ،بنابراین خیلی از دوستانی که از
موضوع مطلع شدند ،ابراز گالیه کردند که چرا در همان شهریورماه
درباره وضعیت اداری خودم به آن ها هیچ اطالعی ندادم / ».فارس

حق رای دوباره!

کره جنوبی ۱۸میلیون دالر از دارایی های بلوکه شده ایران در این کشور را به عنوان بدهی
حق عضویت معوقه تهران به سازمان ملل پرداخت کرد

چندی قبل  آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان
ملل در نامهای به رئیس مجمع عمومی سازمان
ملل اطالع داده بود ایران حق رای خود را به
دلیل افزایش حق عضویت معوقه در سازمان
ملل از دســت داده اســت .قصه از آن جا آب
میخورد که بر اساس ماده  ۱۹منشور ملل
متحد ،حق رای یک کشور عضو سازمان ملل
متحد ،زمانی تعلیق می شود که بدهی های
معوقه آن برابر یا بیشتر از میزانی باشد که
باید طی دو سال پرداخت کند .ایران هم که
از سوی آمریکا تحریم شده و امکان تبادالت
بانکی و مالی ندارد ،بهرغم میل خود نتوانسته
بود که حق عضویت را بپردازد .این موضوع
اما حاال حل شده است چون وزارت اقتصاد و
دارایی کرهجنوبی اعالم کرد  ۱۸میلیون دالر
از داراییهای بلوکه شده ایران در این کشور
را به عنوان بدهی حق عضویت معوقه تهران
به سازمان ملل پرداخت کرده است.سفیر و
نماینده دایم ایران در سازمان ملل شنبه شب
به وقت محلی تایید کرد بدهی معوقه ایران به
سازمان ملل پرداخت شده و به محض وصول
در نیویورک ،حق رای کشورمان باید طبیعتا
در آغاز هفته میالدی (دوشنبه) بازگردد .کره
جنوبی بیش از  ۱۸میلیون دالر از داراییهای
بلوکه شــده ایـــران را بــه عــنــوان بدهی حق
عضویت معوقه تهران به سازمان ملل پرداخت
کــرده اســت .مجید تخت روانــچــی ،سفیر و

نماینده ایران در سازمان ملل هم از بازگشت
حق رای ایران در این نهاد بین المللی خبر داد.
او پیش از این ،در  ۲۴دی ماه اعالم کرده بود
رایزنی ها را با سازمان ملل برای رفع تعلیق حق
رای ایران و واریز حق عضویت در این نهاد بین
المللی شروع کرده ایم و امیدواریم این کار در
اسرع وقت به نتیجه برسد.سفیر و نماینده دایم
ایران در سازمان ملل متحد افزود :جمهوری
اسالمی ایران به عنوان عضو فعال سازمان ملل
همیشهمتعهدبودهاستحقعضویتخودرابه
موقع پرداخت کند و ما در عمل نیز این موضوع
را ثابت کرده ایم .نماینده ایران در سازمان ملل
گفت :اما متاسفانه برای دومین سال پیاپی با
مشکلپرداختحقعضویتخودمواجهشدیم
که دلیل آن به اعمال تحریم های ظالمانه و
یک جانبه آمریکا علیه ایران برمی گردد.وی
تصریح کرد :تحریم های ظالمانه آمریکا نه تنها
در زمینه های مختلف از جمله دارو ،تهیه اقالم
انسانی ،تجهیزات پزشکی و غیره تاثیر داشته
بلکه در کار سازمان ملل نیز وقفه ایجاد کرده
است.همزمان کاربری نوشت:شاید دوستی
دو ملت ایران و کره دارای قدمت باالیی باشد
اما به نظر می رسد کره جنوبی قصد دارد حتی
پرداخت این حق عضویت را هم بــرای مردم
ایــران فاکتور کند و با منت گــذاری ،به نوعی
دزدی و راهزنی علنی چند میلیارد دالریاش
از جیب مردم ایران را تطهیر کند.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نطق پیش از
دستور روز گذشته خود اشاره ای تلویحی به سفر
رئیس جمهور کشورمان به روسیه داشت و در این
باره گفت  «:الزم است رویکرد واقع گرایانه و چند
جانبه نگر دولت سیزدهم به منظور بهره گیری از
تمامظرفیتهایراهبردیجمهوریاسالمیایران
در حوزه سیاست خارجی را مورد تاکید قرار دهم ،
این رویکرد پنجرهای جدید برای تأمین منافع ملی
ایران به ویژه بهره گیری اقتصادی گشوده است.
امروز روابط خارجی متوازن بر پایه استقالل و عزت
ملی و دیپلماسی عملگرا بر پایه فهم واقع بینانه از
نظامچندقطبیحاکمبرمناسباتجهانیضرورتی
انکارناپذیر برای بهره مندی از تمامی ظرفیتهای
نظام بین الملل و مشارکت فعال در آن برای تأمین
منافع ملت شریف ایــران است».
وی در ادامه سخنان تاکید کرد
ثمرات این نگاه به شرق باید
در معیشت و بهبود
وضعیت اقتصادی
مردمدیدهشود.

بدون تیتر
روسایجمهورایرانوترکیهدرگفتوگویتلفنی،
روابــط دوجانبه و منطقهای را مورد بررسی قرار
دادنــد و بر ضــرورت تقویت سطح همکاری ها و
هماهنگیهایتهران-آنکاراتاکیدکردند.آیتا...
سید ابراهیم رئیسی شنبه شب در پاسخ به تماس
تلفنیرجبطیباردوغانهمتایترکیهایخودبا
اشارهبهظرفیتهایتوسعهروابطوهمکاریهای
تهران  -آنکارا در حوزههای دوجانبه و منطقهای
اظهار کرد :جمهوری اسالمی ایــران به رابطه و
همکاریباترکیهنگاهبلندمدتوهمهجانبهداردو
ازبرنامهریزیبرایهمکاریهایراهبردیباترکیه
استقبالمیکنیم.

