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تازه های مطبوعات
••شــرق -ایــن روزنــامــه در گــزارشــی  با عنوان
«چشم حیفا به خلیج فارس» با اشاره به این که
«مسیر ترانزیتی مشترک بین هند ،کشورهای
عربی ،اسرائیل و ترکیه ،ایران را دور میزند» به
نقل از علی ضیایی ،تحلیلگر صنعت حملونقل
نوشت :آمریکا با معافیت تحریمی بندر چابهار
و حضور منفعل هند در این بندر موجب شد که
توسعه بندر چابهار به تعویق بیفتد و حاال هند
بندر چابهار را رها کرده و به پروژه راه ریلی خلیج
فارس پیوسته است.
••مردم ساالری  -این روزنامه نوشت  :این که
دولت موضوعی را که احتیاج به زمان زیادی ندارد
و تقریبا تکلیفش مشخص است ،به جای این که
در اسفند ماه سال گذشته اعالم کند ،بیش از دو
ماه به تاخیر انداخته و حقوق بازنشستگان را در
فروردین و اردیبهشت علی الحساب می پردازد،
عــاوه بر بی توجهی دولــت به این قشر ،نشانه
ناهماهنگی در هیئت دولــت و لحاظ نکردن
اولویتهایی از این دست است.
••جــوان  -ایــن روزنــامــه با اشــاره به درگذشت
استاد فاطمی نیا نوشت  :آیت ا ...فاطمینیا
استاد تربیت مردم بود و در مسیر این پرورش
روح انسانها ،از بعد سیاسی نیز فروگذار نکرد.
او نه فعال سیاسی بود و نه عضو حزب و طرفدار
این کاندیدا و آن نامزد ،اما آن قدر اسالم شناس
بود که همه سیاست را در اعتقاد به «والیت فقیه»
و یاری او ،همچون خالصهای ناب از یک عمر
تلمذ در مکتب اسالم به مخاطبان خود عرضه
کند« :خدا انشاءا ...به ما هم توفیق بدهد ،یار
رهبرمان باشیم».
••فــرهــیــخــتــگــان  -ایــــن روزنــــامــــه نــوشــت :
فرهیختگان در تاریخ  ۲۸فروردینماه با بررسی
وضعیت مالی ۴۰شرکت عضو اتاقهای بازرگانی
اعــام کــرد کــه میان مبلغ وصــول شــده توسط
اتا قهای بازرگانی و مبلغ دریافت شده توسط
اتاق بازرگانی نزدیک به  ۱۵۰۰میلیارد تومان
اختالف حساب وجود دارد .در همین خصوص
اتاق بازرگانی ایران طی دو جوابیهای اعالم کرد
که اختالف مبلغ دریافتی اتاق بازرگانی با مبالغ
افشا شده تنها  ۲۴میلیارد تومان ،معادل  ۶درصد
است و عمال اتاق بازرگانی ایران  ۹۴درصد مبلغ
اعالمی «فرهیختگان» را پذیرفته است.

انعکاس
••تــابــنــاک نــوشــت  :حــســن نـــــوروزی نایب
رئــیــس کمیسیون حقوقی مجلس بــا تأکید
بــر حساب کشی مجلس بــا تحقیق و تفحص
از شرکتهای خــودروســازی گفت :مدیران
شرکتهای خودروسازی بیش از  ۲۰۰نیرو و
مشاور از نزدیکان و اقوام خود استخدام کردهاند
که این رویه باید اصالح شود.
••خبرآنالین مدعی شد :نهادهای امنیتی با
سفر محمود احمدینژاد به امــارات مخالفت
کردند .به همین سبب وی که قرار بود در اجالس
جهانی«ماموریتبرایصلح»درشهردبیامارات،
سخنرانی کند ،مجبور به ارســال پیام تصویری
برای این اجالس شد .در واکنش به این خبرها
،مشاور رسانهای رئیس دولتهای نهم و دهم
گفت :چنین اخباری صحت ندارد و کذب است.
••اعتماد آنالین نوشت :گفته میشود در میان
اسامی افــرادی که برای رقابت ریاست مجلس
شــورای اسالمی از آن ها نــام بــرده شــده ،تنها
مرتضی آقاتهرانی گزینه جدی بوده که او هم به
دلیل این که رأی باالیی نخواهد داشت ،انصراف
داده است .بنابراین آن چه از شنیدهها بر میآید
این است که قالیباف برای سال آینده هم رئیس
مجلس شورای اسالمی خواهد ماند.
••اقتصادآنالیننوشت:پرویزپرستوییدرنامهای
به مقام معظم رهبری که در صفحه اینستاگرام
خود آن را منتشر کــرده ،از حواشی سفر خود به
آمریکاودغدغههایامروزجامعهگفت.دربخشی
از این نامه آمده است «:بنده به هیچ ارگانی وصل
نیستم؛ نه دولتیام؛ نه سپاهی ولی با افتخار یک
ایرانیام.....ماکشورثروتمندیهستیم،حتیاگر
تاابددرتحریمبمانیم،بزرگترینثروتاینمملکت
مردمهستندکههمیشهمداراکردهاند...حالروا
نیست معلم به جای بودن در مدرسه در خیابان ها
از نداری شعار من رفاه ندارم بدهد.حاضرم مرا در
میدان بزرگ شهر به دار آویزند ولی مردم آبرو دار
ایرانزمینرفاهداشتهباشند»...
••تابناک نوشت  :تخلفات پــرونــده مدیریت
رئیس سابق فدراسیون فوتبال هر روز ابعاد تازه
و عجیب تری پیدا میکند .پیگیری ها حکایت از
آن دارد که یکی از کارمندان فدراسیون فوتبال
و از افراد نزدیک به رئیس وقت این فدراسیون در
یکی از سفرهای رسمی تیم ملی بانوان به یکی از
کشورهای آسیای میانه ،به عنوان کارمند خدمه
پــرواز یکی از شرکت های هواپیمایی و با لباس
خدمه،اینتیمراهمراهیکردهاست.

خطتولیدپهپادهمهکارهایرانیدرتاجیکستان
برای نخستین بار ایران به صورت رسمی در یک کشور خارجی با راه اندازی
خط تولید پهپاد  « ،ابابیل  » 2را به فروش می رساند

توکلی  -در شرایطی که وضعیت
جــهــان بــیــش از هــر زمـــان دیــگــری
امنیتی شده اســت ،کشورها برای
مقابله با تهدیدات خارجی به دنبال
تقویت مناسبات دفاعی و نظامی خود
با همسایگان برآمده انــد .از تالش
کشورهای اروپــایــی بــرای عضویت
در پیمان هــای نظامی گرفته تا
کشورهای آسیای مرکزی ،همگی
برای افزایش توان دفاعی خود تالش
می کنند تا در برابر خطرات احتمالی
آسیبهای کمتری متحمل شوند.
ایــران و کشورهای آسیای مرکزی
هم از این قاعده مستثنا نبوده و در
ســال هــای اخیر توسعه همکاری
هــای نظامی را در دستور کــار قرار
داده اند .در همین راستا ،سفر اخیر

سرلشکر محمد باقری ،رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح کشورمان به
تاجیکستان با افتتاح کارخانه تولید
پهپاد ایرانی ابابیل  ۲در این کشور
همراه شد   .افتتاحی مهم و راهبردی
که به گفته کارشناسان حوزه نظامی
بی سابقه بوده و برای اولین بار است
که کشورمان به صــورت رسمی در
یک کشور خارجی خط تولید پهپاد
خود را استارت می زند و به فروش
می رساند .سرلشکر باقری در جریان
افتتاح این کارخانه با اشاره به این
که جمهوری اسالمی ایران با تالش
متخصصان و دانشمندان متعهد خود
و با استفاده از ظرفیت های داخلی
توانسته در تمام ابعاد نظامی و دفاعی
به ویژه هواپیماهای بدون سرنشین

رشــد قــابــل توجهی داشــتــه باشد؛
گفت« :امــروز در جایگاهی هستیم
که می توانیم عالوه بر رفع نیازهای
داخــلــی بــه کشورهای همپیمان و
دوست برای افزایش امنیت و صلح
پــایــدار ،تجهیزات نظامی صــادر
کنیم ».به گزارش صداوسیما رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح در بخش
دیــگــری از اظــهــارات خــود گفت «:
افتتاح تولید کارخانه ابابیل  ۲در
تاجیکستان را نقطه عطفی در
همکاریهای نظامی بین دو کشور
می دانیم  .همان طور که سرلشکر
باقری در سخنان خود نیز اشاره کرد،
افتتاح کارخانه تولید پهپاد ابابیل
 2در تاجیکستان را باید رویــدادی
مهم و البته راهبردی در مناسبات

پیشنهاد مورا چه بود؟

پولیتیکو:ایرانهنوزازدرخواستیکهموضوعچالشمذاکراتشده
منصرفنشدهاست
هـــادی مــحــمــدی – انــریــکــه مـــورا ،مــعــاون
هماهنگ کننده اتحادیه اروپا به تهران آمد
 ،رفت و ابراز رضایت هم کرد ،حتی بورل که
در واقــع رئیس مــورا نیز محسوب می شود
گفت که مذاکرات از سرگرفته خواهد شد.
خطیب زاده ،سخنگوی وزارت خارجه هم در
آخرین نشست خبری خود خوشبینانه حرف
زد و از ارائــه پیشنهادهای ایــران گفت .این
طور که به نظر میرسد و رسانهها نوشتهاند،
حاال دیگر توپ در زمین آمریکاست اما سوالی
کــه دربـــاره ایــن سفر باقی مــانــده ایــن است
که پیامی که مــورا آورد ،چه بــود؟ روزنامه
کیهان البته خبر داده که وی پیشنهاد قابل
اعتنایی به تهران نیاورده بود .کیهان نوشته،
در حالی که نماینده اتحادیه اروپــا در سفر
اخیر به تهران هیچ پیشنهاد درخــوری برای
احیای تعهدات برجامی غرب و رفع بنبست

موجود در مذاکرات نداشته،
یک روزنــامــه تیتر زد «تصمیم
جــدی اروپــا بــرای احیای
برجام»! این روزنامه
با بـــیاراده و منفعل
خواندن اروپا در برابر
آمریکا ادام ــه داده:
او ًال انریکه مورا هنگام
بازگشت و توقف در
آلمان ،به طور موقت
بــــازداشــــت شـــد که
مــیــزان اهــمــیــت قائل
شدن به وی از سوی اروپا را
نشان میدهد .ثانی ًا او هیچ
پیشنهاد درخــوری از طرف
اروپــا و آمریکا در زمینه لغو
تحریمها و ارائـــه تضمین

جزئیاتی جدید از دستگیری 2جاسوس فرانسوی در ایران
مجاور -چندروزقبلوزارت
اطالعات در اطالعیهای از
بــازداشــت دو فــرد اروپــایــی
ســازمــان دهــنــده آشـــوب و
بینظمی در کشور خبر داد.
در اطالعیه وزارت اطالعات
آمــده بــود « :دو فرد اروپایی
که با هدف سوء استفاده از
مطالبات بــه حــق برخی از
صنوف و اقشار کشور و تغییر
جهت مطالبات عـــادی به
آشوب ،بینظمی اجتماعی
و بیثبات سازی جامعه وارد
کشور شــده بــودنــد ،توسط
ســربــازان گمنام امــام زمان
(عج) شناسایی و بازداشت
شدهاند ».طبق اعالم وزارت
اطالعات ،دو عنصر اصلی،
از اتباع یک کشور اروپایی و
ســازمــان دهــی شــده توسط
سرویسهای جاسوسی ،از
متخصصانحرفهایدرزمینه
ایــجــاد ش ــورش و بیثباتی
هستندکهسالهادرچندین
کشور هدف ،تجربه اجرای
چنین سناریوهایی را به
مأموران محلی خود آموزش
داده بودند .ساعاتی پس از

انتشار این اطالعیه ،پاریس
به این موضوع واکنش نشان
داد و اعــام کرد که این دو
نفر تبعه فرانسه هستند و در
این ارتباط کــاردار ایــران را
احضار کــرده اســت .پاریس
اگـــر چــه اعـــام کـــرده بــود
که دستگیری این دو تبعه
فرانسوی بی اساس است،
امــا جزئیات جدیدی که به
تازگی از صداوسیما منتشر
شد ،نشانمیدادکهحضور
«سیسیل چهلر»  37ساله و
« چک پاریس»  69ساله که
با روادی ــد گردشگری وارد
ای ــران شــده انــد ،توریستی
نبوده و بیش از هر چیزی
رنــــگ و بــــوی جــاســوســی
دارد .طبق گــزارش منتشر
شده آن ها با شکل دهی به

اعتراضات صنفی و انحراف
آن ،مقاصد دیگری را دنبال
کردند و قصد ناامنی و ایجاد
آشوبدرکشورراداشتند.در
بخشیازویدئویمنتشرشده
از صداوسیما در خصوص
کــم و کیف جاسوسی این
دو بــه اصــطــاح توریست
فرانسوی در صدایی که در
اشراف واجا قرار گرفته می
گویندکهدرحالشکلدهی
نوعی اعتراض برای ایجاد نا
آرامــی هستند .این دو تبعه
فرانسوی که  8اردیبهشت
ماه وارد ایــران شده بودند،
پــس از اقــامــت  10روزه
در ایــران و پیش از خــروج از
کشور،توسطسربازانگمنام
امــام زمــان (عــج) دستگیر
شدند.

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
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بین دو کشور دانست؛ چرا که نه تنها
تاثیری شگرف در روابــط دو جانبه
تهران – دوشنبه به ویــژه در حوزه
نظامی و امنیتی خواهد گذاشت
بلکه باعث محکم تر شدن کمربند
امنیتی در شرق خاورمیانه نیز خواهد
شد .باید گفت که هم اکنون ،آسیای
مرکزی همچنان با چالشهای جدی
ناشی از فعالیت هــای تروریستی
مواجه اســت؛ ایــران و تاجیکستان
نــیــز در حـــوزه امنیتی تــهــدیــدات
مشترک همچون قاچاق مواد مخدر،
تــروریــســم و افـــراط گــرایــی دارن ــد.
وضعیت بــی ثبات امنیتی منطقه
ناشی از فعالیتهای داعش و سایر
فعالیت هــای تروریستی در خاک
افغانستان در پی اجــرای سیاست
های غیر مسئوالنه آمریکا در آن کشور
و همچنین انتقال تروریستهای
داعش از عراق و سوریه به افغانستان،
نیازمند توجه جدی است؛ مرزهای
شمالی افغانستان با تاجیکستان از
مناطقی است که گسترش ناآرامی
ها در آن می تواند موجب بی ثباتی
در منطقه شود؛ از همین رو تقویت
همگرایی تاجیکستان و ایران برای
ایجاد ثبات در افغانستان و اقداماتی
نظیر همین افتتاح کارخانه پهپاد
ایرانی ابابیل  2حائز اهمیت است.
از طــرفــی ،در شــرایــط کنونی که
جنگ اوکراین بین روسیه و غربی
هــا در جــریــان اس ــت ،دولــتــمــردان
آســیــای مــرکــزی احــســاس نگرانی
مــی کنند و درصـــدد تقویت تــوان
دفاعی و استراتژیکی خود هستند.
در صورتی که روسیه در اوکراین
شکست بــخــورد ،تاجیکستان در

معتبر به همراه نداشته است.رسانههای
جهان نیز به این موضوع پرداختهاند.
مثال پولیتیکو نوشته« :مــورا ایــن پیام را به
علی باقری کنی ،مذاکره کننده اصلی ایران
در مذاکرات وین منتقل کرد که آمریکا به
عنوان بخشی از توافق ،نام سپاه را از این
فهرست خارج نخواهد کرد اما ممکن است
در آینده درباره آن مذاکره کند .مورا هیچ
پیشنهاد جدیدی را از سوی
آمــریــکــا مــطــرح نــکــرد.هــم
اکنون  ،دیپلما تهای
غـــربـــی مــنــتــظــر
تهران هستند
تا درخواست
هــای بالقوه
جــایــگــزیــنــی
مـــطـــرح کـــنـــد و
بــه واشنگتن فرصت
بدهد تا درباره امتیازهای
دیگری که میتواند بدهد،
فکر کــنــد ».طبق گــزارش
پولیتیکو ،به گفته مقا مهای
غربی ،مورا این پیام را ارائه
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برنامه های استراتژیک خود بازنگری
مــی کند و دنــبــال یافتن متحدان
جدیدی خواهد بود و در آینده شاهد
ترتیبات دفاعی و امنیتی جدیدی در
منطقه خواهیم بود.با توجه به این
که روسیه به دلیل درگیر شدن در
اوکراین ،احتمال دارد کمک های
تسلیحاتی به متحدانش را کاهش
دهد ،آسیای مرکزی از این مسئله
متضرر خواهد شد .تاجیکستان به
دلیل وابستگی اقتصادی و نظامی
بیشتر به روسیه ،بیش از دیگران از
تبعات جنگ اوکراین احساس خطر
مــی کند و درص ــدد اســت از طریق
بازیگران جدید مناسبات دفاعی
خود را تنظیم کند و ایران می تواند
در این میان جایگاه ویژه ای داشته
باشد .همچنین باید تاکید کرد که
کــشــورمــان خــط تولید  یــک نمونه
کم نظیر از پهپادهای خود را روانه
دوشنبه کــرده اســت« .ابابیل  »2با
سرعت  220کیلومتری ،مداومت
پــــروازی  90دقــیــقــه ای ،پیشینه
عملیاتی 200کیلومتریواوجگیری
تا ارتفاع  11هزار پایی نشان داده که
قابلیت های خیره کننده ای داشته
و منحصر به فرد است .این پهپاد که
ابتدا با ماموریت مراقبت و شناسایی و
هدف تولید شده بود ،بعدها ماموریت
انتحاری نیز بــرای آن تعریف شد و
هماکنون در قالب این ماموریت در
اختیار نیروهای مسلح قــرار دارد.
ابابیل ۲همچنینقابلیتبرخاستناز
رویشناوروقایقتندروراداردکهطی
سالهای گذشته قایقهای تندروی
نیروی دریایی سپاه با این پهپادها
مجهز شدهاند.

کــرد که ممکن اســت ایــاالت متحده دربــاره
سپاه پــاســداران انقالب اسالمی گفتوگو
کند ،امــا تنها زمانی ایــن کــار را میکند که
مذاکرات هستهای به نتیجه برسد .طبق این
گــزارش ،ایــران عقب نشینی نکرد اما نشان
داد که مایل است در این مدت گفتوگوها را
درخصوص موضوعات غیر سپاه پاسداران از
سر بگیرد و ممکن است خواستههای جایگزین
بالقوهای را مطرح کند.هر چند ایران هنوز از
درخواستی که مانع مذاکرات شده ،منصرف
نشده است .به ادعای این گــزارش ،موضوع
برچسب تروریستی آخــریــن نقطه گیر در
مــذاکــرات تلقی میشود .متن توافق عمال
نهایی شده است ،به استثنای دو نکته جزئی
دیگر که مقامات غربی آن را «مسائل فنی
مرتبط با برداشته شدن تحریمها» خواندهاند
که باید به سرعت حل شود.دیپلما تهای
غربی مورد استناد پولیتیکو گفتند که مورا
این پیام را به «علی باقری کنی» مذاکر ه کننده
ارشد ایران داد که آمریکا برچسب تروریستی
را به عنوان بخشی از توافق هستهای لغو
نخواهد کرد ،اما ممکن است در آینده درباره
این موضوع مذاکره کند.
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چهره ها
خطیبزاده :ناتو باید بداند که مسیر تقابل
پایان خوشی ندارد
«سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت خارجه در
مصاحبه با خبرگزاری روسی «ریانووستی» تصریح
کردکهگسترشناتووبیاعتناییغرببهمالحظات
امنیتیروسیه،دالیلوضعیتفعلیاوکرایناستو
«ناتو باید بداند که مسیر تقابل پایان خوشی ندارد».
خطیبزاده با تأکید بر تــداوم تــاش ایــران برای
برقراریصلحمیانمسکووکییفادامهداد«:مافکر
میکنیم که ریشه تمام چیزهایی که امروز شاهد آن
هستیم ،گسترش ناتو یا نادید ه گرفتن حقایق اروپا،
درحقیقتبیاعتناییکشورهایغربیبهمالحظات
سیاسیوامنیتیشماریازکشورهابهویژهروسیهو
توافقاتیاستکهیکدههپیشنهاییشدهبود».وی
در خصوص تالش ایران برای برقراری صلح میان
روسیه و اوکراین گفت« :ایران درصدد است تا دور
جدیدی از تالشها برای میانجی گری میان روسیه
و اوکراین را آغاز کند» .خطیب زاده همچنین درباره
روابط میان جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون
روسیهگفت«:روابطمیانتهرانو
مسکویکرابطهراهبردیاست
و اجــازه نمیدهیم تا هیچ چیز
در این روابط خلل ایجاد
کند»/.فارس

پمپئو به گروهک تروریستی منافقین:
من عضو شما هستم!
مایک پمپئو وزیر خارجه دولت ترامپ با حضور در
آلبانی با مریم رجوی سرکرده گروهک تروریستی
منافقین دیــدار کــرد .پمپئو در این دیــدار خود را
عضویازاینگروهخواندهوخواستهاستازظرفیت
های آن ها علیه جمهوری اسالمی استفاده شود!
درسالهایاخیروباخروجاینگروهکازفهرست
تروریستی اتحادیه اروپــا و آمریکا ،برخی سران
آمریکا در میتینگهای این گروهک تروریستی
شرکت میکردند .جان بولتون مشاور امنیت ملی
ورودیجولیانیوکیلترامپنیزباسراناینگروه
ضدایرانی دیدار داشتند .سازمان مجاهدین خلق
(گروهکمنافقین)از 30خردادسال 60بهصورت
رسمی وارد فاز مسلحانه علیه ملت ایران و نظام
جمهوری اسالمی شد .در کارنامه این گروهک
تروریستی حدود  12هزار ترور ثبت شده است؛ از
ت های انقالب تا مردم عادی کوچه و بازار
شخصی 
تنها ب ه جرم همراهی نکردن با این گروه به شهادت
رسیدهاند .فجایعی همچون انفجار دفتر حزب
جمهوری اسالمی ،انفجار دفتر نخستوزیری و
ترورشهیدصیادشیرازیبهدستآنهااتفاقافتاد.
همچنینازسال 64باحضوردرخاکعراقودیدار
مسعود رجوی با صدام ،بهصورت رسمی با رژیم
بعث علیه ملت ایران در جنگ تحمیلی مشارکت
کــردنــد.ایــن گـــروه بــعــد از
سقوط صــدام ،مجبور به
ترک خاک عراق و با کمک
کــشــورهــای غــربــی در
خاک آلبانی ساکن
شدند/.تسنیم

