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از كوبورگ تا كرملين
روزنامه قدس در يادداش��تي با عنوان از كوبورگ تا 
كرملين، سناريويي جديد براي ايران قوي، به توسعه 
متوازن دولت سيزدهم در روابط با كشورها پرداخته 
و نوشته است: سرنوشت برجام بر همگان مشخص 
است، هرچند هنوز طرفين پاي ميز مذاكره اند اما استخوان آن در گلوي هر 
دو طرف مانده است؛ نه ناي فروبردن دارند و نه توان دورانداختن؛ توافقي 
كه دولت روحاني تمام توانش را صرف آن كرد و نتيجه اي كاماًل متفاوت با 
وعده ها و انتظارات به همراه داشت. هشت سال گذشته هشت سالي بود كه 
به عقيده  خيلي از منتقدان مي توانست با تدبير تحريم ها را بي اثر كرد. حال 
با روي كار آمدن دولت س��يزدهم و رويكرد چند وجهي آن به كش��ورها، 

زمزمه  قراردادها و تفاهمنامه هايي از شرق به گوش مي رسد. 
نويسنده اضافه كرده است: شروع برنامه همكاري ۲۵ساله با چين، شروع 
مذاكرات براي توافق با روسيه، احياي توافق سوآپ گازي با تركمنستان و 
آزاد كردن حقابه ايران در هيرمند از اين قبيل هستند. چين در سال هاي 
تحريم يكي از كش��ورهاي خريدار نفت ايران بود، در اوج كرونا و تحريم 
پزش��كي ايران، تجهيزات پزش��كي ارس��ال كرد و با وجود راهبرد فشار 
حداكثري، دادوستد با ايران را قطع نكرد. روسيه در آن دوران در مقابل 
آماج شعارهايي بر ضد خود قرار داشت، كما اينكه در دوران تحريم يكي 
از كشورهاي كمك كننده در دور زدن تحريم ها بود. حال بايد منتظر ماند 
و ديد آيا همزماني دور جديد مذاكرات با ش��رق و ادامه مذاكرات برجام 
مي تواند ضمن گسترش زمين بازي براي ايران، برد- برد را براي طرفين 
رقم بزند يا باز هم دستگاه ديپلماسي با چالشي مشابه برجام مواجه مي شود 

و بار مضاعفي بر دوش ديپلماسي خارجي به جا خواهد گذاشت. 
........................................................................................................................

در پي آب به سوي سراب مي روند!
اعالم آمادگي مشروط وزير امورخارجه ايران 
براي مذاكره با طرف امريكايي با واكنش هاي 
گسترده اي در داخل و خارج مواجه شد. روزنامه 
كيهان در يادداشتي مواضع اميرعبداللهيان و علي شمخاني در اين باره را 
طرح فريب امريكايي ها براي بازگشت بدون هزينه به برجام ارزيابي كرده 
و نوشته است: از آنجا كه محافل امريكايي و پادوهاي داخلي آنها بعد از اين 
اظهار نظرها و با خوش��حالي از اينكه امتيازي براي امريكا در راه است، با 
ُدمشان گردو مي شكنند! از اميرعبداللهيان و شمخاني پرسيده »چرا و با 
كدام تحليل منطقي و قابل قبول از احتمال مذاكره مس��تقيم با امريكا 
سخن مي گوييد؟! و كدام بخش از صورت مسئله نا مشخص است كه روشن 
شدن آن به مذاكره، آن  هم مذاكره مستقيم با امريكا نياز دارد؟! تحريم ها ي 
برجامي و تحريم هاي ديگر نظير تحريم هاي آيسا، سيسادا، ويزا، كاتسا و... 
مشخص است، بنابراين مذاكره مس��تقيم براي چيست و چه ضرورتي 
دارد؟! نويس��نده كيهان در بخش پاياني يادداش��ت خود نوشته است: 
استقبال گسترده مقامات و محافل امريكايي و پادوهاي كاسه ليس داخلي 
آنها از اظهارات آقايان اميرعبداللهيان و شمخاني به وضوح حاكي از آن 

است كه برادران عزيزمان درپي آب به سوي سراب مي روند! 
........................................................................................................................

اكنون زمان اعالم مذاكره مستقيم نبود!
روزنامه خراسان هم در يادداشتي انتقادي 
زمان اعالم مذاكره مس��تقيم ب��ا امريكا را 
نامناس��ب توصيف كرده و نوش��ته است: 
مذاكره در مصداق و موضوع مشخص مانند صنعت هسته اي ايران ممنوع 
نيست، البته مشروط بر اينكه از موضع برابر، با هدف نتيجه گيري عملي 
بوده و دورنمايي از كس��ب منافع ملي وجود داشته باشد. بر همين مبنا با 
مذاكره اي كه وزير خارجه ايران از آن س��خن گفته است، به  طور اصولي 
مخالف نيستيم اما معتقديم هنوز در مذاكرات تا رسيدن به مرحله اي كه 
توافق در دسترس باشد، فاصله است و بر همين اساس به  نظر مي رسد اعالم 
امكان مذاكرات مستقيم با طرف امريكايي در زمان فعلي با توجه به آنكه 

در دورنماي مذاكرات تا شرايط مطلوب فاصله داريم، به مصلحت نبود. 
موضع جمهوري اسالمي ايران از ابتدا اين بوده است كه ايران حاضر نيست 
صرفاً براي گرفتن يك عكس يادگاري يا مان��ور تبليغاتي ديداري انجام 
دهد. تاكتيك ها يا فرمت هاي مذاكراتي زماني براي ايران داراي ارزش و 
موضوعيت خواهند بود كه اين اطمينان وجود داشته باشد كه به حصول 
نتيجه مطلوب كمك مي كنند، از اين رو با توجه به رصد ش��رايط و روند 
مذاكرات وين به نظر مي رسد طرح امكان مذاكره مستقيم با امريكا توسط 
وزير محترم خارجه كشورمان در زمان مناسب و بهنگامي مطرح نشده است 
چراكه هنوز نيز بحث مذاكره مستقيم موضوعيت خود را پيدا نكرده است. 
در حالي كه اياالت متحده هدف خود را به صورت آشكار محدودسازي ايران 
اعالم مي كند، طرح بحث مذاكره مستقيم مي تواند تصور سازش و ضعف در 
برابر خواسته هاي جاه طلبانه طرف مقابل را ايجاد  كند، آن هم در شرايط 
كنوني كه به صورت نسبي زمان به ضرر اياالت متحده است، لذا طبيعتاً 
طرح نابهنگام موضوع مذاكره مستقيم در حالي كه چشم اندازي براي يك 
نتيجه مطلوب متصور نيست، صرفاً مي تواند به داخل و خارج اياالت متحده 

پيام اقتدار و پيروزي بايدن را ارسال كند. 
........................................................................................................................

جهاد تبيين
روزنامه رس��الت در يادداشت شماره 
ديروز خود س��راغ جهاد تبيين رفته و 
نوشته است: امروز ملت ما درگير يك 
جن��گ رس��انه اي تمام عي��ار هس��تند. در اي��ن جنگ »اس��الميت« و 
»جمهوريت« نظام توأمان مورد هدف است. امروز يگان ويژه دشمن در 
فضاي مجازي مش��غول شست وش��وي مغزي و مديريت اذهان در يك 
جنگ شناختي از طريق عوام فريبي هوشمند است. ميلياردها داده هاي 
مردم را از شبكه هاي اجتماعي در فضاي مجازي تحليل مي كنند و موانع 
و سدهايي كه در تهاجم فرهنگي و ش��بيخون فرهنگي ملت مهيا كرده 
اس��ت، دور مي زنند و در تش��خيص حق و باطل در ذه��ن مردم اخالل 
مي كنند. ضدانق��الب به س��ركردگي منافقي��ن و س��لطنت طلب ها و 
ماركسيست هاي عقب افتاده ذهني به عالوه نفوذي ها و سرويس هاي سيا، 
موساد و MI6 انگليس عمله عملياتي كردن اين معركه هستند. آنها بيش 
از ۴۰سال است آب در هاون مي كوبند و نمي توانند خللي در اراده ملت 

ايران در راه مقدسي كه مي پيمايد، ايجاد كنند. 
امروز جهاد تبيين و روشنگري در دستور كار مؤمنين به انقالب و اسالم و 
ايران است. روشنگران حقيقي جاي روشنفكرهاي غرب زده و خودباخته 
را گرفته اند. مداحان اهل بيت)ع( و وعاظ انقالبي، ائمه جمعه و جماعات 
مساجد و ساختار پيشرفته و توسعه يافته حوزه هاي علميه و مراجع معظم 
تقليد و مدرسان معزز و عالي مقام حوزه ها و اساتيد برجسته دانشگاه ها 
در علوم فني و علوم انساني و... در صف اول اين جهاد تبيين هستند و به 
فريادهاي روشنگرانه رهبري صادقانه و مخلصانه لبيك گفته اند. راه اين 
جهاد بي وقفه را شهداي گرانقدر انقالب اسالمي و جانبازان فداكار قرآني 

بازكرده اند و هرگز با تك و پاتك دشمن بسته نخواهد شد.

88498443سرويس  سياسي

آيت اهلل جنتي:
حضور رئيس جمهور در مناطق سيل زده 

اقدامي بجا و جهادي بود
سفر رئيس جمهور به مناطق سيل زده 
چند ساعت بعد از بازگشت از سفر مهم 
روسيه، بسيار اقدامي بجا بود و در واقع 
ي�ك الگ�وي فعالي�ت جه�ادي بود. 
به گزارش مهر، آيت اهلل احم��د جنتي، دبير 
شوراي نگهبان صبح ديروز طي سخناني در 
جلسه شوراي نگهبان با اشاره به سيل اخير در 
برخي مناطق جنوبي كشور گفت: مسئوالن موظفند به اين مناطق به خوبي 
رسيدگي و مشكالت مردم را زودتر برطرف كنند. سفر رئيس جمهور محترم به 
مناطق سيل زده نيز كه چند ساعت بعد از بازگشت از سفر مهم روسيه صورت 
گرفت، بسيار اقدامي بجا و در واقع يك الگوي فعاليت جهادي بود، قابل تحسين 
است. وي اضافه كرد: با توجه به سيلي كه االن در مناطق جنوبي كشور آمده 
است، نبايد اجازه دهيم كسي در اين فصل سرما بي سر پناه بماند و بايد سريع تر 
خانه هايي كه تخريب شده اند، ساخته شوند و زندگي عادي مردم در آن مناطق 
جريان يابد. از بهترين عبادات، خدمت به خلق خداست و حضور رئيس جمهور 
و مسئوالن در مناطق سيل زده از مصاديق اين خدمت است و مردم هم انصافاً 

خدمتگزاران صادق خود را دوست دارند و با آنها همراه هستند. 
........................................................................................................................

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس:
براي ايران ضرب االجلي وجود ندارد

ب�راي هيئ�ت ايران�ي در مذاك�رات وي�ن ضرب االجل�ي وج�ود 
ن�دارد و اي�ران در ح�ال متنوع س�ازي ش�ركاي تج�اري 
اس�ت ك�ه تأثي�ر مهم�ي در خنثي س�ازي تحريم ه�ا دارد. 
»ابوالفضل عمويي« در گفت وگو با ايرنا درباره روند مذاكرات وين و ايده 
مطرح شده در رسانه ها مبني بر توافق موقت گفت: دستورالعمل هيئت 
مذاكره كننده در وين پيگيري توافق كامل براي رفع تحريم هاست و توافق 
موقت در چارچوب نظرات جمهوري اسالمي نيست. همكاري پادماني فقط 
محدود به مواد هسته اي و سايت هاي اعالم شده است. به جز اين موضوع 
بازرسي براي مواردي كه در موضوعات پروتكلي نيست، براي جمهوري 
اسالمي ايران قابل پذيرش نخواهد بود. وي با اشاره به راهبرد دوگانه كشور 
مبني بر خنثي سازي و رفع تحريم هاي ظالمانه اظهار كرد: خنثي سازي 
تحريم به اين معناست كه ميزان اثرگذاري تكانه هاي خارجي بر اقتصاد 
داخلي ايران گرفته شود. يكي از مهم ترين راهكارها در اين زمينه رفع موانع 
از توليد داخلي و تقويت آن است كه متولي آن دستگاه هاي اقتصادي دولت 
و مجلس شوراي اسالمي است. عالوه بر اين تنوع بخشي به شركاي تجاري 

ايران هم مي تواند در خنثي سازي تحريم ها مؤثر باشد. 
اين نماينده مجلس در پاسخ به سؤالي در خصوص تعيين ضرب االجل از 
سوي طرف هاي غربي و اظهارات آنها مبني بر پايان فرصت گفت: براي 
هيئت ايراني ضرب االجلي وجود ندارد و در عين حال خطوط قرمز اساسي 
براي آن در نظر گرفته شده است. براي جمهوري اسالمي ايران مهم رفع 
تحريم هاست و بايد در نهايت روند تجارت خارجي ايران به سمت عادي 
شدن پيش برود. وي تأكيد كرد: اينكه طرف مقابل محدوديت زماني قائل 
شده، به خود آنها مربوط است و اگر امريكايي ها به موضوع ضرب االجل 
خيلي اهميت مي دهند، مي توانند از تحريم هايي كه وضع كرده اند، دست 

بكشند تا نتيجه مذاكرات را در عمل ببينند. 
همچنين احمد نادري ديگر نماينده مجلس در گفت وگو با مهر، در رابطه 
با شرايط مذاكرات وين و پيش بيني تصميمات براي آن گفت: مذاكرات 
در حال انجام است و ما هيچ عجله اي نداريم چراكه شرايط كشور و اقتصاد 
مردم را به نتايج وين گره نزده و پيوند نداده ايم، بنابراين عجله اي در اين 
زمينه وجود ندارد. در زمان مناسب و هرگاه نتيجه مطلوب براي ما حاصل 
شود، تصميمات اتخاذ مي شود و نتايج آن را به مردم اعالم خواهيم كرد. 
وي در رابطه با برخي اظهارنظرهاي طرف مقابل مذاكرات مبني بر اينكه 
بايد براي ايران ضرب االجل مشخص شود، گفت: هيچ قدرتي نمي تواند 
براي ايران ضرب االجل تعيين كند، اين ما هس��تيم كه براي ديگران 
ضرب االجل تعيين خواهيم كرد. يك س��وي اين مذاكرات ما هستيم 
و ادعاي طرف هاي ديگر مبني بر اينكه بايد ب��راي ايران ضرب االجل 
مشخص شود، مورد پذيرش ما قرار نمي گيرد و ايران چنين چيزي را 
قبول نخواهد كرد. ما مذاكرات را تا جايي ادامه خواهيم داد كه منافع 
كشور و ملت ما به طور كامل تأمين شود، بنابراين ايران هيچ خط قرمزي 

در مذاكرات در خصوص بحث ضرب االجل زماني ندارد. 
........................................................................................................................

پژمانفر: 
 وزارت خارجه عليه جعل سازی كانادا 

ورود كند
با توجه ب�ه اينكه كان�ادا از واژه خليج 
عربي براي خليج فارس استفاده كرده 
است، وزارت خارجه بايد به اين موضوع 

ورود كند. 
به گزارش مهر، حجت االسالم نصراهلل پژمانفر 
در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي 
اسالمي در تذكر شفاهي گفت: دولت كانادا 
كه هنوز در يوغ بردگي دولت بريتانيا قرار دارد، در اقدامي از واژه خليج عربي 
در واژگان دستگاه هاي خود استفاده كرده است. وي تأكيد كرد: وزارت امور 
خارجه حتماً بايد با اين موضوع برخورد كند تا تاريخ بشريت بوده، نام خليج 
فارس، فارس بوده و خليج فارس متعلق به ايران اس��المي است. اظهارات 
اين نماينده مجلس بر همين اساس مطرح مي شود كه روز سه شنبه صفحه 
رسمي توئيتر وزارت خارجه دولت كانادا از حمله نيروهاي انصاراهلل يمن به 
پايتخت امارات متحده عربي و تشديد خشونت ها ابراز نگراني كرد. وزارت 
امور خارجه كانادا حمله نيروهاي انصاراهلل را مرگبار خوانده و از عبارت خليج 

عربي به جاي خليج فارس استفاده كرده است. 
........................................................................................................................

 همايش ملي تاريخ شفاهي دفاع مقدس
10 بهمن برگزار مي شود

رئيس سازمان اس�ناد و مدارك دفاع مقدس از برگزاري سومين 
همايش ملي تاريخ شفاهي دفاع مقدس در روز يك شنبه 10بهمن 
ماه در كتابخانه ملي با حضور مقامات لشكري و كشوري خبر داد. 
به گزارش بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، سردار سرتيپ 
دوم پاسدار غالمرضا عالماتي با اشاره به برگزاري سومين همايش ملي 
تاريخ شفاهي دفاع مقدس گفت: سازمان اسناد و مدارك دفاع مقدس 
با همكاري سازمان اس��ناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران و 
مشاركت سازمان هاي كشوري و لش��كري كه عموماً در دفاع مقدس 
نقش  آفرين بوده اند، جهت ثبت و ضبط اين حادثه ماندگار بر اس��اس 
روش هاي علمي و تجارب ارزشمند خالقان صحنه  هاي نبرد هشت سال 
دفاع مقدس اقدام به برگزاري سومين همايش ملي تاريخ شفاهي دفاع 

مقدس كرده است. 
وي يادآور شد: ثبت و ضبط و تدوين تجارب علمي و عملي دفاع مقدس 
به منظور حفظ و صيانت و جلوگيري از تحريف، نابودي و فراموشي آثار و 
ارزش  هاي دفاع مقدس از دغدغه  هاي مقام معظم رهبري است و ايشان 
در اين باره فرموده اند: ما چندصدهزار رزمنده داشته  ايم كه هر كدام از 
اينها يك گنجينه خاطره  اند كه متأسفانه بعضي از اين گنجينه  ها در اين 

سي و چند سال زير خاك رفته و از دسترس خارج شده اند.

خط مشترك اصالح طلبان و ضدانقالب عليه منافع ملي
 به گفته سفير كشورمان در مسكو استقبال روسيه از رئيسی فراتر از پروتكل های اين كشور بود

اما ضدانقالب و برخی اصالح طلبان هياهو برای هيچ به راه انداختند

ارتق�اي جاي�گاه اي�ران از عضو ناظ�ر به عضو 
دائ�م در »س�ازمان هم�كاري ش�انگهاي« 
SCO(، بي تردي�د يك�ي از بزرگ تري�ن  (
دس�تاوردهاي دول�ت در اين عم�ر چندماهه 
 اس�ت؛ تغيير جايگاهي كه در عمل احتماالً دو 
تا سه سال به طول بينجامد و به دليل اقدامات 
كارش�كنانه، پيش�برد س�ريع مكانيسم هاي 
داخل�ي عضويت ض�روري ب�ه نظر مي رس�د. 
به گزارش ايرنا، يكي از قابل توجه ترين دستاوردهاي 
دولت سيزدهم در حوزه سياست خارجي به تغيير 
عضويت ايران از ناظر به دائم در سازمان همكاري 
ش��انگهاي ارتباط مي يابد كه در جريان نشس��ت 
ساالنه شوراي سران كشورهاي عضو طي روزهاي 
۱6 و ۱۷ سپتامبر )۲۵ و ۲6 شهريورماه( در شهر 
دوشنبه، پايتخت تاجيكستان حاصل شد؛ نشستي 
كه آيت اهلل »سيدابراهيم رئيسي« رئيس جمهوري 
كشورمان نيز در صدر هيئتي ديپلماتيك و به همراه 

برخي مسئوالن كشور در آن شركت كرده  بود. 
اهميت و جايگاه اين سازمان منطقه اي در جريان 
سفر اخير رئيس جمهوري كشورمان به مسكو بار 
ديگر م��ورد توجه طرفين قرار گرف��ت و دو طرف 
ضمن آغاز ب��ه كار براي تهيه نقش��ه راه همكاري 
بلندمدت دو كشور، نسبت به همكاري در چارچوب 

شانگهاي ابراز اميدواري كردند. 
حسين اميرعبداللهيان، وزير خارجه كشورمان كه 
در اين سفر، رئيس جمهوري را همراهي مي كرد، 
در اين زمينه گفت كه روسيه از عضويت ايران در 
سازمان همكاري شانگهاي خشنود است و افزود: 
اكنون كه حدود س��ه ماه از عضويت دائم ايران در 
سازمان همكاري شانگهاي مي گذرد، يك ظرفيت 
بسيار بزرگي به شانگهاي افزوده شده و از اين نظر 
پوتين احساس خرسندي و بر اهميت نقش ايران 

تأكيد كرد. 
هند و پاكستان از تابستان ۲۰۱6 به عضويت دائم 
اين س��ازمان درآمدند. در حال حاضر مغولستان، 
افغانس��تان و بالروس اعضاي ناظر اين سازمان را 

تشكيل مي دهند. 
  عضويت دائم؛ پروسه اي فني و زمانبر

در پيوند با روند عضويت ايران در شانگهاي الزم به 
ذكر است كشورمان در سال ۲۰۰۵ به همراه هند 
و پاكس��تان به عضويت ناظر اين سازمان درآمد و 
از س��ال ۲۰۰۸ درصدد تبديل ش��دن به عضويت 
دائم اين س��ازمان برآمد، بنابراين اي��ران بيش از 
يك دهه در تالش ب��ود به عنوان عض��و دائم اين 
سازمان به رسميت شناخته شود؛ تغيير جايگاهي 
كه مس��تلزم تصميم گيري و موافقت همه اعضاي 

سازمان است. 

از نگاه ناظران، پيوس��تن به اعضاي دائمي پيمان 
شانگهاي يك پروسه طوالني است و تهران بايد به 
همه اسناد پذيرفته شده توسط سازمان همكاري 
ش��انگهاي ملحق ش��ود. در واقع مجلس شوراي 
اسالمي بايد ورود كشورمان به سازمان و همه اين 
اسناد را تأييد كند. اين كار بيش از يك سال طول 

خواهد كشيد. 
اينكه اي��ران در نهايت به عضويت دائم س��ازمان 
همكاري ه��اي ش��انگهاي تبديل ش��ود، توافقي 
برد- ب��رد و مزيت و فرصت مغتنم��ي براي هر دو 

طرف است. 
از طرفي كشورهاي عضو و ناظر سازمان همكاري 
ش��انگهاي مجموع��اً بيش��ترين توليدكنن��ده 
و مصرف كنن��ده ان��رژي در جهان هس��تند كه با 
مس��احتي حدود يك چهارم س��طح خشكي هاي 

زمين)۲۵درص��د(، حدود ۴۴درص��د از جمعيت 
جهان، ۲۵درصد توليد ناخالص ملي دنيا، 6۵درصد 
بازار جهان��ي، ۳۰درص��د گاز، ۵۰درص��د ذخاير 
اوراني��وم و ۲۵درص��د ذخاير نفتي جه��ان عماًل 
موجب بر هم خوردن جه��ان تك قطبي مطلوب 
امريكا و ايجاد توازن ق��درت در جهان چندقطبي 
ش��ده اند؛ مواردي كه به وزن سياس��ي تهران در 

جهان خواهد افزود. 
كارشناس��ان بر اين باورند حضور اي��ران به عنوان 
عضو دائم در اين س��ازمان با توجه به فعاليت  ها و 
همكاري  هاي گس��ترده اعضاي آن در حوزه هاي 
سياسي، امنيتي، اقتصادي، بازرگاني، پولي- بانكي، 
انرژي و فرهنگي قطعاً فضاي مناسب تري را براي 
تعامالت بين المللي كشورمان فراهم خواهد آورد، 
ضمن اينكه بس��ياري از صاحبنظ��ران، پذيرش 
عضويت دائم ايران در سازمان همكاري شانگهاي را 
گامي بلند در جهت صدور اين پيام به اروپا و امريكا 
مي دانند كه دولت جديد ايران فارغ از اتكا به نتايج 
مذاكرات وين، در تدارك كم اثر كردن تحريم هاي 
غرب اس��ت؛ پيامي كه مي تواند موجب فروپاشي 

ساختار فعلي تحريم ها شود. 
در مجم��وع ب��ا توج��ه ب��ه مزيت هاي ناش��ي از 
تغيير جايگاه ب��راي ايران و نيز احتم��ال افزايش 
كارشكني هاي مخالفان و معاندان، در حال حاضر 
تسريع در پيشبرد مكانيسم هاي داخلي عضويت 
ايران در سازمان شانگهاي، مهم ترين اولويتي است 
كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين زمينه نقش 
مجلس شوراي اسالمي با توجه به وظيفه اي كه در 
خصوص تصويب عضويت ايران در س��ازمان هاي 
بين المللي و منطقه اي دارد، ويژه قلمداد مي شود و 
الزم است هر چه سريع تر عضويت ايران در سازمان 

شانگهاي به تصويب نمايندگان برسد.

مجلس در تصویب مکانیسم داخلی عضویت ایران در شانگهاي تسریع کند
   گزارش2

توهي�ن  از  خ�ود  به زع�م  اصالح طلب�ان 
ب�ه رئيس جمه�ور كش�ورمان در س�فر ب�ه 
روس�يه مي گوين�د؛ از رعاي�ت نش�دن آداب 
ديپلماتي�ك و از بي اعتنايي پوتين به رئيس�ي. 
همه رس��انه هاي اصالح طل��ب به ط��ور هماهنگ 
يادداش��ت هايي متعدد در مورد »توهين به رئيسي 
در سفر به روسيه« منتش��ر كرده و ژست دلسوزي 
هم گرفته ان��د كه يعني از توهين ب��ه رئيس جمهور 
كش��ورمان ناراحت ش��ده ايم. فقط هم يادداشت و 
رسانه نيس��ت، در توئيتر هم موجي از ابراز ناراحتي 
اصالح طلبان ب��ا همين موضوع به راه افتاده اس��ت. 
اين سو، خواننده اين يادداشت ها و توئيت ها درمي ماند 
كه آنها از چه چيزي صحبت مي كنند؟ كدام توهين 
به رئيس جمهور؟ رئيسي كه با احترام رفت، با احترام 
مورد اس��تقبال قرار گرفت، با احترام در جلس��ه با 
پوتين ش��ركت كرد، با احترام ديدارهاي صميمانه 
با اقليت مسلمان روس��يه برگزار كرد و با احترام به 
ايران بازگشت. كجاي اين تعامالت رنگي از توهين 
داشت؟ پس اين جماعت اصالح طلب كه همواره خود 
را حامي ديپلماسي و تعامل با همه كشورهاي جهان، 
خصوصاً كش��ورهاي قدرتمن��د و ثروتمند معرفي 
مي كردند، چرا اكنون از توسعه روابط خارجي آن هم 

با كشوري قدرتمند ناراحت هستند؟
    چرا اصالح طلبان دروغ مي گويند؟

»اس��تقبال از رئيس جمهور كش��ورمان در فرودگاه 
توسط وزير انرژي روس��يه باعث افتخار است؟! عدم 
وجود پرچم ايران در مراسم استقبال و مذاكره و فاصله 
پنج متري بين رؤساي جمهور به چه معناست؟ قرار 
بود قرارداد اقتصادي بين دو طرف منعقد شود، چرا 
هيچ سند و تصويري از آن منتشر نشد؟«، اين توئيت 
جواد امام از فعاالن سياس��ي اصالح طلب و نزديك 
به سيدمحمد خاتمي اس��ت. او به خوبي مي داند كه 
استقبال در فرودگاه مسكو براي مقامات خارجي، در 
هر سطحي كه باشد، توسط پوتين انجام نمي شود، 
حتي اگر اطالعي هم در اين زمينه نداش��ته باش��د، 
مي تواند قبل از توئيت زدن، يك جست وجوي كوتاه 
در فضاي مجازي داش��ته باش��د تا كمي با پروتكل 

اس��تقبال از مقامات خارجي در روسيه آشنا شود و 
بعد اظهارنظر كند. 

عباس عبدي، روزنامه نگار اصالح طلب هم به مراسم 
استقبال طعنه زد و نوشت: »پرداختن به حواشي سفر 
كرملين نبايد موجب فراموش شدن متن آن شود. آثار 
اين متن )چه مثبت، چه منفي( خيلي زود در برجام 
خود را نشان مي دهد. منتظر ديدن اين آثار مي مانيم، 

بقيه امور مثل نحوه استقبال، حاشيه هستند.«
محس��ن ماندگاري، روزنامه نگار اصالح طلب هم در 
انتقاد از نحوه برخورد روس ها با سيدابراهيم رئيسی 
گفت: »فيلم ديدار رئيس��ي و پوتين نشان مي دهد 
رفتار پوتين اگرچه به جز آدامس جويدنش، چندان 
خارج از عرف ديپلماتيك نيس��ت اما از موضع باال با 
آقاي رئيس��ي گفت وگو مي كند، گويا آقاي رئيسي 
به مس��كو فراخوانده ش��ده تا پوتين نكات��ي را به او 

تذكر دهد.«
او هيچ مصداقي نمي آورد كه روشن كند از كدام رفتار 
پوتين، اين موضع از باال را تشخيص داده است، البته 
اصالح طلبان براي موضع گيري و نظر دادن نيازي به 
اس��تدالل ندارند. چنانچه ادعاي او در مورد آدامس 
جويدن پوتين در جلسه ديدار با رئيسي هم محلي از 
اعراب ندارد و اي��ن دروغ از دو بار تكان خوردن لب و 
دهان پوتين هنگام ترجمه فرستادن سالم و آرزوي 
س��المتي او براي آيت اهلل خامنه اي درآمده اس��ت. 
جالب آنكه در همين فيلم، اداي احترام پوتين با تكان 
سر، نس��بت به نام آقاي خامنه اي كه مترجم هنگام 
ترجمه عبارات خود پوتين به كار مي برد، مورد توجه 

اين خبرنگار اصالح طلب قرار نگرفته است. 
فاصله دو سر ميز هم بيشتر يادآور حرف هاي دورهمي 
خاله خانباجي ه��اي دهه ه��ای۳۰ و ۴۰ كوچه هاي 
تهران اس��ت و آنقدر مبتذل است كه حتي يادآوري 
وضعيت كرونايي نامناسب روس��يه و ابراز ناراحتي 
پوتين از اينكه كرونا اين فاصله را ايجاد كرده، خيلي 

سطح باالتر از گوينده چنين حرفي است. 
اصالح طلبان در حالي از توهين به رئيسي در سفر به 
روسيه مي گويند كه به گفته وزير خارجه كشورمان 
»رئيس جمهور روسيه از قبل از حضور آقاي رئيسي 

در اتاق منتظر ايشان قدم مي زد و وقتي آقاي رئيسي 
وارد شد، پوتين به استقبال او آمد.«

اصالح طلبان البته رفتار محترمانه و صميمي پوتين 
در سالم و عليك فارسي او با رئيسي را هم نخواستند 

ببينند. 
   روس�يه به خاطر احترام بيشتر به رئيسي 

پروتكل هايش را كنار گذاشت
كاظم جاللي، س��فير ايران در روس��يه توضيحات 
جالبي پيرامون نحوه اس��تقبال از رئيس دس��تگاه 
اجرا در بدو ورود به مس��كو ارائه كرده اس��ت. او در 
گفت وگويي تصويري با بي��ان اينكه عرف روس ها 
براي استقبال از مقامات بلندپايه در حد معاون وزير 
خارجه تعريف شده اس��ت، مي گويد: »معاون وزير 
خارجه از ساير رؤساي جمهور ما ]در ادوار گذشته[ 
كه به اين كشور سفر كرده بودند، استقبال مي كرد. 
بنده در گفت وگويي كه با كرملين داش��تم، اعالم 
كردم از نظر ما اين سطح استقبال پذيرفته نيست، 
يكي از نزديك ترين افراد به »پوتين« به من گفت: 
»ما تاكنون چنين چيزي نداش��ته ايم و فقط براي 
شما اين كار )نحوه اس��تقبال( را مي پذيريم، عين 
عبارت وزارت خارجه روسيه اين بود »اين كار نقض 
پروتكل هاي ماست، اما براي شما انجام مي دهيم.«

جاللي درباره حض��ور مقامات كش��ورهاي ديگر به 
مس��كو هم گفت: »تاكنون هفت مق��ام عالي رتبه 
وارد مس��كو ش��ده اند، از اين تعداد، پنج نفر مراسم 
استقبال در فرودگاه نداشته اند و فقط در جريان سفر 
با رئيس جمهور روسيه ديدار كرده اند و براي دو نفر 
هم استقبال در سطح معاون وزير خارجه برگزار شد، 
اما براي ما وزير انرژي و مسئول كميسيون مشترك 

دو كشور تعيين شد كه انتخاب خوبي هم بود.«
يك نكته جالب هم در اين بهانه تراش��ي ها در خاطر 
زنده مي ش��ود و آن هم خاطره سفر پوتين به تهران 
در آذرماه سال 9۴ است. او در اقدامي بي سابقه، بدون 
انجام استقبال رسمي در فرودگاه مهرآباد )فرش قرمز 
و سرود ملي و سان ديدن(، مستقيم به بيت رهبري 
رفت و دو ساعت ديدار مهم و البته صميمانه و سرشار 

از احترام با آيت اهلل خامنه اي داشت. 

حسين اميرعبداللهيان، وزير خارجه كشورمان هم 
درباره انتقادات مبني بر عدم استقبال رئيس جمهور 
روس��يه از رئيس جمهور كش��ورمان در »كرملين« 
مي گويد: »پوتين براي اينكه از رئيس جمهور استقبال 
كند، از چند دقيقه قبل در كرملين در اتاق استقبال 
قدم مي زد و منتظر بود و وقتي آقاي رئيسي وارد شد 

با شتاب به سمت او آمد.«
پاسخ نهايي از س��وي رئيس جمهور داده شد، او كه 
سه ش��نبه ش��ب در ارتباط تصويري با مردم سخن 
مي گفت، پيرامون حاش��يه هاي س��فرش به مسكو 
تصريح كرد: »سفر به روسيه همراه با لبخند بود اما 
تنها با لبخند زدن در اين سفرها، اتفاقي براي مردم 
نمي افتد. نتيجه تعامل با دنيا و س��فرها بايد توسعه 
در حوزه هاي انرژي و صنعت و زندگي مردم باش��د. 
آنچه در روسيه در نشست سه ساعته با آقاي پوتين 
صحبت كردي��م، از ابتدا تا انتها مس��ائل دوجانبه و 

منطقه با محوريت منافع دو كشور بود.«
    احترام پوتين به اداي نماز توسط رئيسي

برخي اصالح طلب��ان هم احت��رام پوتين ب��ه اداي 
نماز توس��ط آيت اهلل رئيس��ي در كاخ كرملين و در 
ميانه گفت وگوه��ا را ناديده گرفتن��د؛ اتفاقي كه در 
مطبوعات روس��يه هم مورد توجه ق��رار گرفت. در 
گزارش كومرسانت آمده اس��ت: »رئيسي مذاكرات 
را قطع كرد و گفت وقتش رس��يده اس��ت. او به اتاق 
كناري رفت و نماز خواند.« اين رسانه در ادامه اشاره 
مي كند كه »تا به حال كسي در كاخ كرملين دست به 

اين اقدام نزده است.«
حسين اميرعبداللهيان هم در رابطه با نماز رئيسي 
گفت: »ما از قبل گفته بوديم ك��ه از اذان مغرب بايد 
مذاكرات متوقف ش��ود و پوتي��ن ۱۰دقيقه منتظر 

رئيسي ماند تا نمازش تمام شود.«
   خوراك سازي اصالح طلبان براي رسانه هاي 

ضدانقالب
انتقادات بي سند و دليل اصالح طلبان به سفر رئيسي 
به مسكو، خوراك خوبي براي رسانه هاي ضدانقالب 
فراهم ك��رد، از جمله بي بي س��ي كه بس��ياري از 
كارمندانش فعاالن رس��انه اي س��ابق اصالح طلب 
هستند. اين رسانه از مواضع اصالح طلبان وام گرفت 
و در گزارشي با عنوان »حاش��يه سفر به كرملين« 
دستاوردهاي اين س��فر را كه در راس��تاي تقويت 
جهش اقتصادي بين دو كش��ور صورت گرفت، زير 

سؤال برد. 
رسانه  ديگري از اپوزيسيون هم در گزارشي با عنوان 
»بچه هاي مسكو« چشم انتظار »برادران بزرگ« با 
كنار هم قرار دادن مواضع منتقدان سفر رئيس جمهور 
كش��ورمان به مس��كو تالش كرد با عبور از نتايج و 
دستاوردهاي اين سفر، مردم دو كشور را در تقابل با 
يكديگر نشان دهد. نويسنده گزارش مدعي شده بود: 
»انتشار خبر سفر رئيسي به مس��كو با واكنش افكار 
عمومي و تحليلگران در شبكه هاي اجتماعي روبه رو 
شد و بسياري رابطه مسكو با تهران را استعماري و در 

تضاد با منافع ملي توصيف كردند.«
به قدري »نمك« انتقاد برخي اصالح طلبان و اشتراك 
نظر آنها با اپوزيس��يون درباره سفر رئيس جمهور به 
مسكو زياد شد كه صداي وزير ارشاد دولت اصالحات 
كه در لندن به سر مي برد بلند شد، او در رشته توئيتي 
با بيان اينكه درباره سفر آقاي رئيسي به روسيه و سفر 
اميرعبداللهيان به چين، اپوزيسيون فرياد برآورده اند، 
نوش��ت: »مخالفت و هياهوي مجموعه اپوزيسيون 
برانداز، به خاطر بر باد رفتن آرزوهاس��ت. معاهدات 
طوالني مدت با روس��يه و چين- بالطب��ع با رعايت 

مصالح كشور و ملت- ضروري و مهم است.«

کبری  آسوپار
   گزارش   یک


