
  گزارش

داللت های راهبردی
 سفر  امیر قطر به تهران

امیر قطر با فاصله کوتاهی از سفر اخیر آقای رئیسی به دوحه، به تهران 
آمد و بر اعتماد به جمهوری اسالمی و توسعه روابط با تهران تأکید کرد. 
این سفرهای دوطرفه و در یک فاصله زمانی کوتاه، داللت های راهبردی 
متعددی در خود دارد. روابط دوجانبه تهران و دوحه در دهه های گذشته 
عمدتاً تحت تأثیر روابط ایران با س��ایر قدرت  ها و کش��ور ها به خصوص 
عربستان بوده است. چنانکه روابط این کشور با ایران پس از قطع رابطه 
عربستان س��عودی با ایران در س��ال ۹۴ به س��ردی گرایید ولی پس از 
تحریم های سیاسی- اقتصادی قطر به دست عربستان، بحرین، امارات 
و مصر از خرداد سال ۹۶ جایگاهی ویژه یافت. در آن شرایط که قطر در 
محاصره کامل زمینی، هوایی و دریایی ائتالف س��عودی قرار گرفته بود 
ایران با استفاده از کریدور هوایی خود با قطر به یگانه مسیر حمل و نقل 
کاالهای مورد نیاز و کمک های انسان دوستانه به آن کشور تبدیل شد. پس 
از این کمک سرنوشت ساز ایران بود که نگاه قطر به ایران تغییر کرد و سعی 
در نزدیکی به جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور قابل اعتماد و 
یاری دهنده دوستان در دوران سختی کرد. این رفتار ایران به قدری بر 
مقامات این کشور اثر داشت که بار ها در مناسبت های مختلف از جمله در 
سفر اخیر امیر قطر به تهران به آن اشاره و از ایران تشکر کردند. سفر امیر 
قطر و تالش برای نزدیک شدن این کشور به ایران داللت های راهبردی 

ویژه ای دارد که برخی از آنها عبارتند از:
1. قطر کشور ثروتمندی اس��ت که فرصت های زیادی در توسعه روابط 
تجاری و اقتصادی با آن نهفته است که از سوی دولت گذشته که عمده 
تخم مرغ های دیپلماسی خود را در سبد اروپا و امریکا گذاشته بود مورد 
کم توجهی و بی مهری قرار گرفت. در همین بازه زمانی که ایران محاصره 
قطر را شکست، ترکیه توانس��ت با هواپیماهای اختصاصی محصوالت 
متعدد از جمله محصوالت صنایع پایین دس��ت پتروشیمی خود را به 
این کشور صادر کند ولی ایران از این فرصت استفاده قابل توجهی نکرد. 
ایران به دلیل ش��رایط آب و هوایی و منابع طبیعی گسترده و تولیدات 
پتروشیمی متنوع می تواند در صورت برنامه ریزی دقیق بازار قطر را کاماًل 
در اختیار بگیرد. مسئوالن قطری نیز بار ها اذعان کرده اند که بسیاری از 
کاال هایی که الزم دارند با کیفیت باال و قیمت مناسب در ایران وجود دارد. 
همچنین به دلیل قدرت گازی قطر و حضور جدی این کشور در اوپک 
گازی، ایران می تواند از این روابط برای پیشبرد برنامه های انرژی محور 

خود استفاده کند. 
2. از آنجا که ش��ورای همکاری خلیج فارس ماهیت��ی کاماًل ضدایرانی 
داشته، شکاف داخلی در آن به هر ش��کلی به نفع ایران و امنیت منطقه 
است. این نهاد که تالش می شود تا مدل نظامی آن با عنوان ناتوی عربی و 
در ضدیت با ایران شکل بگیرد در راستای اهداف و سیاست های غربی  ها و 
صهیونیست  ها علیه ایران است. جداسازی قطر و سایر کشور ها از این نهاد 
و تالش برای ایجاد الگوی جدید امنیتی در منطقه با مساعی مستقالنه 
کش��ور ها می تواند امنیت منطقه را تأمین و از حض��ور مخاطره آفرین 

بیگانگان جلوگیری کند. 
3. نقش قطر در سال های اخیر در قبال مسائل منطقه، ثبات بخش و تا 
حدی مستقل از سایرین بوده و مسیر کلی آن متفاوت از کشور هایی چون 
عربستان و امارات بوده است. نقش میانجیگرانه قطر در مسائل گوناگون 
منطقه همچون لبنان و افغانس��تان و مخالفت با سیاست های خصمانه 
امریکا و کشور هایی چون عربس��تان علیه ایران، زمینه استفاده ایران از 
ظرفیت این کشور برای کاهش فشار و تهدیدات علیه خود را فراهم کرده 
است. ش��یخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در 
تاریخ 1۶ دسامبر 2۰1۸ ضمن انتقاد از سیاست های عربستان و امارات و 
تحریم های ضد ایرانی امریکا گفت: »تحریم  ها علیه ایران و سیاست های 
امارات و عربس��تان، از دالیل اصلی بی ثباتی در منطقه هستند. « با این 
اوصاف و این نگرش مقامات قطری می توان از ظرفیت های قطر در رابطه 
با سوریه، عراق، یمن، سرزمین های اشغالی و به خصوص افغانستان به 
خاطر روابط ویژه این کشور با طالبان برای پیشبرد سیاست های کشور 
استفاده کرد. نفوذ قطر بر مقامات طالبان می تواند ابزار خوبی برای پیگیری 
خواسته های به حق ایران از افغانستان به خصوص درباره تأمین حق آبه 
رود هیرمند و نیز برخورد جدی با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و مسئله 

مهاجران افغان برای ایران باشد. 
۴. توجه به امنی��ت جمعی منطقه ای و بدون حض��ور بیگانگان همواره 
مورد تأکید ایران ب��وده و یکی از اهداف اصل��ی فعالیت های منطقه ای 
ایران اخراج بیگانگان به خصوص امریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه 
است. با توجه به نوع رفتار کشور هایی چون عربستان با قطر که همواره 
خطر بلعیده شدن این کشور به دست عربستان را به مقامات قطر گوشزد 
می کند، ایران می تواند از ظرفیت به وجود آمده در روابط خود با قطر برای 
اطمینان بخشی به این کشور جهت توسعه امنیت جمعی و وسعت بخشی 

به چتر امنیتی خود استفاده کند. 
5. قطر در سال های اخیر با فعال شدن در عرصه دیپلماسی فرهنگی و 
عرصه رسانه ای توانسته ظرفیت خوبی از قدرت نرم ایجاد کند که یک مورد 
آن شبکه الجزیره است که می تواند با توسعه بیشتر روابط در خدمت بهبود 
چهره ایران در منطقه و افزایش قدرت رسانه ای محور مقاومت قرار بگیرد. 
همچنین برگزاری جام جهانی فوتبال در اواخر سال 2۰22 که فرصت 
مناسبی را برای مناطق آزاد ایران به ویژه کیش و قشم برای میزبانی از 

تماشاگران خارجی و انتفاع اقتصادی از آن را فراهم کرده است. 
در گذشته روابط تهران و دوحه هیچ گاه فراتر از سطح مصلحت گرایانه 
نرفته اما به نظر می رسد الزامات ژئوپلتیک کنونی در حال متحول کردن 
این روابط است. دو کشور با تهدیدات مشترکی در منطقه مواجه هستند و 
در بسیاری از مسائل منطقه نگاه مشترک دارند. ضمن اینکه کارنامه ایران 
در دوران تنهایی و محاصره قطر، سبب ایجاد اعتماد باالیی به ایران در 
بین مسئوالن این کشور شده است. از طرفی ظرفیت های اقتصادی باالی 
کشور قطر می تواند بخشی از مشکالت اقتصادی ایران را مرتفع کند. اگر 
نوع نگاه به قطر در دستگاه دیپلماسی کشور تغییر کند که به نظر می رسد 
با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت آقای رئیسی این مهم رخ داده است، 
با بسترسازی مناسب، دو کشور می توانند به سوی ایجاد ترتیبات نهادی 

راهبردی و برقراری یک اتحاد راهبردی الگو حرکت کنند. 

حمیدرضاشاهنظری

رهبر معظم انقالب در دیدار امیر قطر و هیئت همراه:

ترس و طمع اعراب مقابل صهیونیست ها دیگر معنا ندارد

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهب�ر معظم انقالب 
اس�المی عصر پنج  ش�نبه در دیدار شیخ تمیم 
بن حم�د آل ثانی، امی�ر قطر و هیئ�ت همراه با 
تأکی�د ب�ر افزای�ش همکاری ه�ای سیاس�ی 
و اقتص�ادی دو کش�ور، راه حل مس�ائل منطقه 
را گفت وگ�و ب�دون دخال�ت عوام�ل خارج�ی 
دانستند و با اش�اره به اس�تمرار جنایات رژیم 
صهیونیس�تی علیه م�ردم فلس�طین، گفتند: 
توقع از جهان عرب ورود صریح به میدان عمل 
سیاسی در مقابل این جنایت های آشکار است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در این دیدار، 
استحکام و پایداری روابط ایران و قطر را به نفع هر 
دو کشور دانستند و افزودند: سطح کنونی ارتباطات 
اقتصادی دو کشور بسیار پایین است و باید چند برابر 
شود، همچنین در مسائل سیاسی نیز زمینه برای 
تبادل نظرهای بیشتر وجود دارد که امیدواریم این 
سفر مبدأ جدیدی برای گسترش همکاری  ها باشد. 
رهبر انقالب اس��المی با تأیید سخنان امیر قطر در 
محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، ظلم چند 
ده ساله صهیونیست های خبیث به مردم فلسطین 
را واقعیتی تلخ و ضربه ای به دنیای اس��الم و جهان 
عرب خواندن��د و گفتند: در مقاب��ل این جنایت ها، 
توقع جمهوری اس��المی ایران از دنیای عرب ورود 
صریح به میدان عمل سیاسی است. ایشان با اشاره 
به س��خنان امیر قطر درباره حوادث سال گذشته 
محله شیخ جّراح، خاطرنشان کردند: در آن قضیه، 
حمایت برخی کش��ورهای عربی از مردم فلسطین 
حتی به اندازه بعضی اروپایی  ها هم نبود و هیچ گونه 
موضع گیری نکردند که اکنون نیز همین گونه عمل 
می کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: 
ای��ن رویکرد کش��ورهای عربی اگر از ت��رس رژیم 
صهیونیستی یا از روی طمع به آن است، باید بدانند 
امروز رژیم اشغالگر نه در شرایطی است که می توان 
به او طمع داش��ت و نه از او ترس��ید. ایشان راه حل 
مس��ائل منطقه را به دست کش��ورهای منطقه و از 
طریق گفت وگو دانستند و افزودند: مسائل سوریه 
و یمن نیز با گفت وگو قابل حل است البته گفت وگو 
نباید از موضع ضعف باشد، در حالی که طرف های 
مقابل یعنی عمدتاً امریکا و دیگران به قدرت نظامی 

و مالی متکی هستند. رهبر انقالب با تأکید بر اینکه 
برای اداره منطق��ه احتیاجی به دخال��ت دیگران 
نیست، گفتند: صهیونیست  ها هر جا پا می گذارند 
فس��اد ایجاد می کنند و هیچ قدرت و امتیازی نیز 
نمی توانند به کشور ها بدهند، بنابراین ما کشورهای 
منطقه هر چه می توانیم باید روابط خود را از طریق 
همفکری و همکاری تقویت کنیم. ایش��ان با اشاره 
به قرارهای تعیین ش��ده بین ای��ران و قطر، تأکید 
کردند: این قرار ها در زمان بندی معین و مشخص، 

عملیاتی شود. 
در این دیدار که رئیسی رئیس جمهور کشورمان 
نیز حضور داش��ت، امیر قطر با ابراز خرسندی از 
دومین س��فر خود به ایران، به جایگاه برجس��ته 
رهبر انقالب اس��المی در جهان اسالم اشاره کرد 
و گفت: جنایات رژیم صهیونیس��تی در فلسطین 
ناگوار است و همه باید در برابر حوادث فلسطین 
ایس��تادگی کنیم. ش��یخ تمیم بن حمد آل ثانی 
همچنین راه حل مس��ائل کش��ورهای منطقه از 
جمله س��وریه، عراق و یمن را گفت وگو دانست و 
درباره روابط اقتصادی ایران و قطر نیز خاطرنشان 
کرد: کمیته اقتصادی بین دو کشور فعال شده و 
امیدواریم تا س��ال آینده همکاری های اقتصادی 

ارتقای قابل توجهی پیدا کند. 
در جریان سفر اسفندماه گذش��ته رئیس جمهور 
به قطر دو کش��ور 1۴ س��ند هم��کاری در زمینه 
هواپیمایی، تجاری، کشتیرانی، رادیو و تلویزیون، 
سیاس��ت خارجی، ب��رق، اس��تاندارد و فرهنگی و 

آموزشی امضا  کردند. 
     فلسطین مسئله اول جهان اسالم

دی��دار و گفت وگو ب��ا رئیس جمهور کش��ورمان از 
برنامه ه��ای دیگر امیر قطر در س��فر ی��ک روزه به 

تهران بود. 
دکتر سید ابراهیم رئیس��ی روز پنج  شنبه در دیدار   
ش��یخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با اشاره به 
سفر موفق خود در اسفند ماه سال گذشته به دوحه، 
روابط دو کش��ور را برادرانه توصیف ک��رد و افزود: 
جمهوری اسالمی ایران دوستی خود را در روزهای 
س��خت به دوس��تان و برادران خود از جمله کشور 

دوست و برادر قطر، اثبات کرده است. 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ظرفیت ها و مزیت های 

بی نظیر جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی ایران زمینه 
ساز توسعه همگرایی منطقه ای و امنیت و رفاه برای 
ملت های منطقه است، اظهار داش��ت: ما خواهان 
پایان محاصره یمن، ثب��ات و حکومت قدرتمند در 
عراق، خروج اش��غالگران از سوریه و تشکیل دولت 
فراگیر در افغانستان هستیم. رئیسی افزود: فلسطین 
همچنان مس��ئله اول جهان اس��الم است و هرچه 
سریع تر باید تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت 

فلسطین متوقف شود. 
     امیر قطر: قدرت ایران به نفع امنیت منطقه 

است
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نیز با ابراز خرسندی از 
سفر به تهران، اظهار داشت: سفر قبلی شما به دوحه 
بسیار مهم و اثرگذار بود و تاریخ روابط دو کشور را 
باید به قبل و بعد از آن سفر تقسیم کرد و ما به طور 
جدی خواهان اجرایی شدن همه توافقات آن سفر 
و گسترش روابط دو کش��ور به ویژه در زمینه های 
تجاری و اقتصادی هستیم. امیر قطر با بیان اینکه 
ایران و قطر در بسیاری از مسائل منطقه ای مواضع 
همس��و و یکس��ان دارند، اظهار داش��ت: آماده ایم 
در زمینه مسائل س��وریه، عراق، فلسطین، یمن و 
افغانستان به توس��عه   ادامه دهیم. شیخ تمیم بن 
حمد با تأکید بر اینکه قدرت ایران به نفع امنیت و 
ثبات منطقه است، به لزوم لغو تحریم ها علیه ایران 
اش��اره کرد و گفت: ایران بیش از ۴۰سال است که 
در مقابل انواع هجمه ها و فشار ها ایستادگی کرده و 
اکنون به اعتراف خودغربی ها، این ایران است که در 

این مبارزه پیروز شده است. 
    دخالت ه�ای فرامنطق�ه ای ب�رای منطقه 

امنیت نمی آورد
رئیس جمهور و امیر قطر سپس در نشست خبری 
مشترک به تشریح مذاکرات خود پرداختند. رئیسی 
با اشاره به اینکه در گفت وگوهای خود با امیر قطر 
دو طرف بر تس��ریع در به نتیجه رسیدن توافقات 
انجام شده در سفر اس��فند ماه گذشته خود به این 
کشور تأکید کرده اند، افزود: الزمه به نتیجه رسیدن 
سریع تر توافقات دو کشور در دوحه، تالش بیشتر 
مس��ئوالن مربوطه در ایران و قط��ر و نیز برگزاری 
منظم کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور 
است. وی با بیان اینکه دو کشور همچنین بر ضرورت 

حل و فصل مسائل منطقه توسط کشورهای منطقه 
تأکید داشتند، تصریح کرد: ایران و قطر بر این نکته 
که دخالت کشورهای خارجی و غربی  ها در منطقه 
نه تنها امنیت ساز نیست بلکه برای امنیت منطقه 

مضر نیز خواهد بود، اتفاق نظر دارند. 
   محاصره غزه باید شکسته شود

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در مذاکرات خود با 
امیر قطر بر آزادی فلس��طین و قدس شریف تأکید 
داش��تیم و تأکید کردی��م که محاصره م��ردم غزه 
باید شکسته ش��ود. در همین رابطه شهادت خانم 
شیرین ابوعاقله را به خانواده ایش��ان و امیر قطر و 
دیگر همکاران ایش��ان در ش��بکه الجزیره تسلیت 
عرض می کنم. یقین داریم اینگونه جنایات به هیچ 
عنوان نمی تواند برای رژیم صهیونیستی امنیت ساز 
باشد بلکه نفرت عمومی را نسبت به جنایات رژیم 
صهیونیستی بیش از پیش خواهد کرد. این رخداد 
را نه فقط به خبرنگاران ش��بکه الجزیره، بلکه باید 
به همه خبرنگاران در سراسر عالم تسلیت بگوییم 
که یک خبرنگار آزاد، با ظلم رژیم صهیونیستی به 
شهادت رسید و امروز جامعه خبرنگاران و رسانه ها از 
سویی باید به خود ببالند که صدای مظلومیت مردم 
فلس��طین را به عالم مخابره کردند و از طرف دیگر 

بدانند که این جنایات حتماً پایدار نخواهد بود. 
    گفت وگو تنها مسیر

 حل اختالفات منطقه
ش��یخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر نیز در این 
نشس��ت خبری ضمن ابراز رضایت و خرس��ندی 
از حضور در ایران روابط ایران و قطر را مس��تحکم 
و اس��توار و مبتنی بر حس��ن همج��واری توصیف 
کرد و گفت: سفر اخیر رئیس جمهور ایران به قطر 
سفری بس��یار مهم و عاملی برای تقویت روابط دو 

کشور بود. 
امیر قطر ب��ا بیان اینک��ه امروز اینجا هس��تم تا 
تأکید کنم که هر چه بیشتر به دنبال تقویت این 
روابط و پیشبرد آن هس��تیم، افزود: امروز عالوه 
بر گفت وگو در خصوص مسائل دوجانبه، بر این 
نکته تأکید کردیم که ح��ل اختالفات در منطقه 
راهی جز گفت وگو ن��دارد و در ای��ن خصوص با 
آقای رئیس جمهور اتفاق نظر داشتیم. وی ادامه 
داد: طرفین در گفت وگوی خود تأکید کردند که 
درگیری  هایی که در منطقه وج��ود دارد باید از 
طریق گفت وگوی سازنده و راه حل های عادالنه 
و جامع حل و فصل ش��ود. موض��وع اصلی بحث 
فلس��طین بود، همچنانکه در خصوص سوریه و 

عراق گفت وگو داشتیم.
 شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با تسلیت به خانواده 
خانم شیرین ابوعاقله که توس��ط نیروهای رژیم 
اشغالگر قدس به شهادت رس��ید، اظهار داشت: 
تأکید می کنیم ک��ه مرتکبان ای��ن جنایت باید 
مجازات شوند و جهان نباید با این حادثه بر اساس 
معیارهای دوگانه برخورد کند. امیر قطر در ادامه 
تصریح کرد: همواره نگاه مثبتی به گفت وگوهای 
وین داش��ته ایم، چون باور داری��م که گفت وگو 

راه حل و فصل این مسئله است. 
وی همچنی��ن درباره برگ��زاری رقابت های جام 
جهانی فوتبال در کش��ورش خاطرنشان کرد: از 
همه ایرانیانی که عالقه مند هستند در این رویداد 
حضور پیدا کنند و از نزدیک شاهد مسابقات تیم 
ملی کشورشان باشند استقبال می کنیم و به همه 
خوشامد می گوییم. دوس��ت دارم تأکید کنم که 
این رویداد حتماً یک رویداد اس��تثنایی خواهد 
بود و از جن��اب آقای رئیس جمهور و مس��ئوالن 
جمهوری اسالمی ایران به خاطر کمک  هایی که 
برای موفقیت برگزاری جام جهانی به ما کردند، 

تشکر می کنم. 

ژه
وی

»اعتماد«بهایرانداریدیابهاروپا؟!  
روزنامه اعتماد در گزارش��ی با عنوان »برجام در حاشیه « 
تلویحاً از تأثیر بازداش��ت های اخیر چند اروپایی به دست 
نیروهای امنیتی ایران بر برجام ابراز نگرانی کرد. در بخشی 
از این گزارش با میان تیتر »میزبانی از مورا در سایه بازداشت 
شهروندان اروپایی« تالش شده همس��و با رسانه های ضد 
ایرانی، مذاکرات پیرامون برنامه هس��ته ای ایران را با همه 
وقایع میان ایران و غرب مرتبط بدانند، از جمله بازداش��ت 
اخیر چند اروپایی در ایران. در این بخش از گزارش با اشاره 
به ابراز نگرانی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از برنامه هسته ای ایران همزمان با سفر انریکه 
مورا، مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا ب��ه ایران، 
آمده اس��ت:»تنها چند س��اعت پیش از دیدار انریکه مورا 
با علی باقری، معاون سیاس��ی وزیر خارجه و رئیس هیئت 
مذاکره کننده ایران با 1+۴، سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد 
که حکم اعدام احمدرضا جاللی که تابعیت س��وئدی دارد 
به اتهام جاسوسی اجرا خواهد شد. همزمان با آماده شدن 
مورا برای حضور در وزارت خارجه بود که وزارت اطالعات با 
صدور اطالعیه ای از بازداشت دو فرد اروپایی سازمان دهنده 
آش��وب و بی نظمی خبر داد اما تا لحظ��ه تنظیم این خبر 
هویت و ملی��ت این دو اروپایی اعالم نش��ده اس��ت. هفته 
گذشته نیز روزنامه سوئدی »آفتون بالدت« از بازداشت یک 
مرد سوئدی در ایران خبر داد که همراه با گروهی گردشگر 
به این کشور سفر کرده بود. خبر اعدام قریب الوقوع جاللی 
و بازداشت سه شهروند کشورهای اروپایی در چند روز اخیر 
در حالی منتشر شده که جلس��ات دادگاه حمید نوری در 
س��وئد به پایان رسیده و دادس��تان این پرونده برای نوری 
درخواست اشد مجازات )حبس ابد( را کرده است. در حالی 

که سخنگوهای وزارت خارجه و قوه قضائیه ایران می گویند 
ارتباطی میان تأیید حکم جاللی و بازداشت چند اروپایی با 
دادگاه حمید نوری وجود ندارد، دولت سوئد به شهروندان 
این کشور هشدار داده که از سفر به ایران خودداری کنند و 
تهران را به تالش برای تحت فشار قرار دادن سوئد به منظور 

آزاد کردن حمید نوری متهم کرده است. «
تأکید بر همزمانی اخبارهای مربوط به هسته ای و بازداشت 
افرادی که قصد ایجاد آش��وب و ناامنی در کشور داشتند، 
تنها با این انگیزه است که آنها را با هم مرتبط بدانند. حال 
آنکه همزمانی دو اتفاق، دلیل خوبی بر ربط منطقی نیست. 
وزارت اطالعات باید صبر می کرد م��ورا ایران را ترک کند 
و بعد س��وژه های مورد نظر را دس��تگیر می کرد؟ طبعاً آن 
وقت هم گفته  می شد پس از سفر مسئول سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا فالن بازداشت رخ داد و... . 
جالب آنک��ه انریکه م��ورا و دو همکارش پس از بازگش��ت 
از ایران، در فرودگاه فرانکفورت آلمان بازداش��ت ش��دند و 
پاسپورت و گوشی های تلفن همراه شان ضبط شد و کسی 
هم این تحلیل را ارائه نداد که برجام در حاشیه این بازداشت 

قرار می گیرد!
در موضوع اعدام جاللی یا بازداش��ت چن��د اروپایی، باید از 

روزنامه اعتماد پرسید که شما طرف ایران هستید یا اروپا!

 امیداصالحطلبانیاآشوبگر؟ 
مهدی حاجتی، عضو سابق شورای شهر شیراز که از لیست 
امید اصالح طلبان به شورا راه یافته بود، مردم تهران را دعوت 
به آشوب و ناامن نمودن شهر کرد. او در حالی که عضو شورا 
بود، بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به حبس 
محکوم شد. با این حال، همچنان حمایت سیاسی و رسانه ای 
اصالح طلبان را با خود داشت و حتی رسانه های رسمی دولت 

در دوران ریاس��ت جمهوری حس��ن روحانی از او حمایت 
می کردند. حاجتی برای مدتی از زندان بیرون آمد و در همان 

فرصت، در آبان 1۴۰۰ از ایران فرار کرد. 
حاجتی در راس��تای حمایت از اعتراض و آش��وب در ایران، 
توئیتی زده و مردم تهران را دعوت به ناامن کردن شهر کرده 
است. او نوشته: »یگان ویژه در تهران پنج تیپ دارد که چهار 
تا در پادگان افسریه و یکی در نزدیکی ورزشگاه آزادی است. 
وقتی که خی��ال حکومت بابت تهران راحت باش��د، حداقل 
سه تیپ را برای سرکوب شهرس��تان  ها اعزام می کند. اینجا 
مسئولیت ملی ایجاب می کند حس امن بودن تهران از آنها 

گرفته شود. «
حس مس��ئولیت ملی یعنی گرفتن حس امنیت از مردم؟! 
ساده لوحی ا ست که این توئیت را فقط گرفتن حس امنیت 
از »مس��ئوالن« بدانیم و فکر کنیم مالزمه آن، گرفتن حس 
امنیت از »مردم « نیست. در روزهای گذشته فراخوان های 
جسته و گریخته مجازی برای اعتصاب و تجمع مردم با تهدید 
آنها از سوی اکانت های دعوت کننده همراه بوده است. بدین 
شکل که می گویند اگر کسبه با اعتصاب همراه نشدند، مال 
آنها بر ما حالل است! این نمونه  ها و البته تجربه آشوب های 
قبلی که با سوءاستفاده براندازان از موج اعتراضی مردم ایجاد  
می شد و به اموال مردم آسیب می زدند )از جمله آتش زدن 
ماشین  ها و پمپ بنزین ها(، نش��ان می دهد که قرار است به 
بهانه مخالفت با حکومت، از بین بردن امنیت مردم را برای 

خود مباح بدانند. 
به نظر می رس��د یکی از امیدهای برخی گزینه های لیست 
امید، امید به آشوب و براندازی بوده است. نمونه های متعددی 
از میان اصالح طلبان، به خارج کشور رفتند )یا فرار کردند( 
و در رسانه های برانداز فارس��ی زبان یا محفل های سیاسی 

ضدانقالب فعال شدند. 

دو خطای مافیایی تعلیم وتربیت ما

ادامه از صفحه یک 
 کشورهای پیشرفته  ابتدا با تعریف دوباره از جایگاه رفیع معلمی اوج گرفتند 
تا جایی که حضور در یک دبیرستان برای یک فارغ التحصیل دکتری در قرون 
1۸ و 1۹ و اوایل 2۰ در اروپا و امریکا یک امتیاز و افتخار به حساب می آمد. در 
فنالند که با کوتاه     ترین ساعت آموزشی، بهترین نتیجه را در بین اروپایی ها 
دارد، بچه     ها از س��ال اول تا سال شش��م با یک معلم و یک کالس می مانند 
)چیزی مانند مکتب خانه های قدیم ایران!( و مدرس��ه تقریباً حالتی مثل 
ادامه خانه را برای بچه     ها دارد. معلم  شدن در این کشور بسیار سخت است 
و متقاضیان باید بهترین مدرک ارشد را داشته باشند. معلمان در روش های 
تدریس کامالً خودمختارند و در مواد یا روش های آموزش آزادی عمل کامل 
دارند. بچه     ها با بازی و آزمایش کردن به شکل گروهی یاد می گیرند و طبیعت 
و محیط اطراف خود را می شناسند. ساعت تفریح زیاد است و به بچه     ها اعتماد 
زیادی می شود و ساعت زیادی را برای بازی در مدرسه اختصاص می دهند. 
پیش تر در همین ستون این سخن »ویلیام ییتس« شاعر و متفکر ایرلندی 
آورده شده است که »آموزش، پرکردن ظرف نیست، برافروختن آتش است«. 
این سخن را مدیران آموزش و پرورش در دفاتر خود بنویسند، مقابل چشم 

قرار دهند و به آن عمل کنند. 

خطیب نماز جمعه تهران:
این دولت با مردم صادق است

ب�ه  نمی خواه�د  را  خ�ود  م�ردم  نارضایت�ی  دولت�ی  هی�چ 
وی�ژه دول�ت ب�رادر گرام�ی آق�ای رئیس�ی ک�ه مردم�ی ب�ودن 
و مردمی زیس�تن، خدمت به مردم و اجرای اس�الم ش�عار اوس�ت. 
به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید احمد خاتمی در فراز نخست خطبه های نماز 
عبادی - سیاسی جمعه این هفته تهران مسائل اقتصادی و گرانی ها در کشور 
را از مسائل روز دانست و گفت: اگر خطیب جمعه در این مسائل ورود نکند 
خطیب مردم نیست. لذا براساس تکلیف و وظیفه ام نکاتی در خصوص مسائل 
اقتصادی به ویژه گرانی  ها نوشتم که اینها حاصل دو روز مطالعه و مشورت های 

مختلف با مسئوالن و غیر مسئوالن است. 
امام جمعه موقت تهران نخس��تین مورد را انصاف برشمرد و افزود: انصاف 
فضیلت است و انصاف یعنی قضاوت واقع بینانه داشتن. قضاوت جناحی، 
کینه توزانه و متملقانه منصفانه نیست. تحصیل رضایت مردم، مردم صاحب 
حکومت و مخدوم هستند و مسئوالن خادم و ابایی از گفتن آن تعبیر نمی بینم 
که مسئوالن نوکر مردم هستند و باید در خدمت مردم باشند، من هم از جنس 
شما مردم هستم و درد و رنج شما درد و رنج ماست. خاتمی تصریح کرد: برخی 
مشکالتی که مردم برای ما می گویند جای گریه دارد. سوم اینکه هیچ دولتی 
نارضایتی مردم خود را نمی خواهد به ویژه دولت برادر گرامی آقای رئیسی که 
مردمی بودن و مردمی زیستن، خدمت به مردم و اجرای اسالم شعار اوست. 
وی تأکید کرد: منصفانه بپذیریم که اقتصاد کش��ور بیمار است؛ مربوط به 
امسال و پارسال نیست. از قبل انقالب شروع شد و دولت های پس از انقالب 
برای سامان دادن آن همت داشتند اما در این عرصه چندان موفق نبودند. 
خطیب موقت تهران با بیان اینکه بر پیشانی این دولت، صداقت نوشته شده 
است، گفت: دولت می توانست وجیه المله بماند و جراحی انجام ندهد چون 
معلوم است این سیاست جراحی ، نارضایتی به همراه دارد اما دولت و شخص 
رئیس جمهور صادقانه وارد میدان شد و گفت آبرویم را کف دستم گذاشتم و 
حاضرم آبرویم برود. وی ادامه دارد: آیا این جای بلوا دارد یا تشکر؟ باید بگوییم 

ممنونیم از صداقتت که با مردم رو راست رفتار می کنی. 
خاتمی نکته هفتم را جراحی دولت عنوان کرد و گفت: دولت در حال انجام 
جراحی  هایی است که همه متخصصان چه به او رأی دادند و چه رأی ندادند 
معتقدند این جراحی باید انجام شود هرچند در کیفیت اجرای آن اختالف 
نظری است اما در اصل آن اختالف نظر وجود ندارد. امام جمعه موقت تهران 
درباره موضوع هش��تم، بیان کرد: دولت می خواه��د کاهش جدی فاصله 
طبقاتی روی دهد و جراحی برای افزایش قدرت خرید هفت دهک جامعه، 
تحقق عدالت اقتصادی، واگذاری امور مردم به مردم، مبارزه با فساد از منشأ ها 
و خاستگاه های اولیه آنهاست و جراحی هم درد دارد اما سرانجامش نجات این 
بیمار است و متخصصان ما می گویند باید بیمار را نجات داد. وی اذعان کرد: 
دولت باید بداند در این عرصه، سرمایه انقالب این محرومان و مستضعفان 
و کسانی هستند که تا آخر پای این انقالب ایستاده اند و تا آخر هم خواهند 
ایستاد لذا طوری برنامه ریزی شود که این ها آسیب نبینند. دولت باید روی 
قولش مبنی بر گران نشدن چند قلم جنس نان، بنزین و دارو و واریز دو ماهه 
یارانه بماند. این واریز دو ماهه هم نکته مهمی است تا مردم باورشان شود 
دولت خدمتگزارشان نمی خواهد رنجشان را ببیند. خطیب جمعه موقت 
تهران انتقاد ناصحانه را خدمت ارزشمندی توصیف و تأکید کرد که دولت و 
مسئوالن، متملق نمی خواهند. همانطور که سیاه نمایی بد است سفیدنمایی 

مطلق هم بد است. 

رئیس سازمان انرژی:
امروز در حوزه آب سنگین 
حرف  هایی برای گفتن داریم

هدف ما این است در حوزه های راهبردی به دستاوردهای مهمی برسیم که 
دشمنان مخالف آن هستند و بر تراز علمی و اقتدار ایران اسالمی بیفزاییم 
و امروز در حوزه آب سنگین دانشمندان ما حرف  هایی برای گفتن دارند. 
به گ��زارش ایرنا، محمد اس��المی مع��اون رئیس جمهور در س��مینار 
تخصصی »نقش رادیودارو ها در تشخیص و درمان سرطان « با اشاره به 
نقش فناوری هسته ای در تأمین س��المت مردم گفت: وظیفه سازمان 
انرژی اتمی در گستره نامحدود برای حرکت علمی و پژوهشی در حوزه 
سالمت، امروز پررنگ تر از گذشته می باشد و سالمت عموم مردم یکی 
از مهم  ترین محورهای فعالیت این س��ازمان در مس��یر تحقق اهداف 
صنعت هسته ای است.  رئیس سازمان انرژی اتمی درباره بهره برداری از 
آب سنگین در کشور گفت: آب سنگین یک دروازه ورودی بسیار بزرگ و 
مهم در فرایند مهندسی مولکولی و اتمی است که مشتقات آن می تواند 
دس��تاوردهای بزرگی در بخش س��المت و صنعت داخلی فراهم کند. 
آنها نمی خواهند کش��ور ما با ایجاد ظرفیت های علمی و فنی راهبردی 
در جم��ع قدرت های جهان قرار بگیرد. اس��المی درب��اره فعالیت های 
دانشمندان صنعت هسته ای در حوزه های سالمت، صنعت، کشاورزی 
و کاربرد پرتو ها خاطرنش��ان کرد: م��ا امکانات کامل چرخه س��وخت 
هسته ای را در اختیار داریم و با ظرفیت های علمی، پژوهشی و صنعتی 
که ایجاد کردیم در خدمت سالمت بش��ریت و مردم حرکت می کنیم. 
ما 5۰ نوع رادیو دارو را در بخش تشخیص، تسکین و درمان در اختیار 

مراکز درمانی قرار داده ایم. 
معاون رئیس جمهور افزود: هدف ما این اس��ت در حوزه های راهبردی به 
دستاوردهای مهمی برسیم که دشمنان مخالف آن هستند و بر تراز علمی و 
اقتدار ایران اسالمی بیفزاییم. معاون رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به 
رنج بیماران سرطانی و اقدامات سازمان انرژی اتمی در کاهش درد و عذاب 
این بیماران پرداخت و اظهار داشت: ما در بخش درمانی به سمتی حرکت 
می کنیم که بتوانیم با رادیودارو ها و درمان سلول های درگیر عوارض جانبی 
را به حداقل برسانیم. 21۰ مرکز پزشکی از محصوالت و رادیوداروهای ما 
استفاده می کنند و تعدادی دیگر از رادیوداروهای جدید را در دست پژوهش 

و اقدام داریم. 

تفنگداران نیروی دریایی ارتش
 مانع ربوده  شدن  کشتی تجاری ایران شدند 

ناوگ�روه ۸۰ نی�روی دریای�ی ارت�ش بام�داد جمع�ه ب�ا دریاف�ت 
پی�ام مبن�ی ب�ر حمل�ه دزدان دریای�ی ناش�ناس ب�ه کش�تی 
تج�اری ایران�ی در خلی�ج ع�دن ب�ا دزدان دریای�ی درگی�ر ش�د. 
به گزارش مهر، با ورود تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش به منطقه و تبادل 
آتش بین دو طرف دزدان دریایی متواری و کشتی تجاری ایرانی با سالمت 

کامل به سوی مقصد حرکت کرد.
با توجه به ش��یوع پدیده دزدان دریایی از س��ال ۸۷ تاکنون ناوگروه های 
نیروی دریایی ارتش دائماً در منطقه خلیج عدن، دریای  سرخ و اقیانوس 
هند در حال گشت زنی و اسکورت ناوگان تجاری ایران و کشورهای دیگر 
بوده اند. هم اکنون ناوگروه ۸۰ نیروی دریایی ارتش در قالب ناوشکن البرز 
و ناو پشتیبانی بوشهر در منطقه خلیج عدن و اقیانوس هند در حال انجام 

مأموریت است.
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