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◾

خبر
روز

پیام تسلیت
رهبر انقالب در
پی درگذشت شیخ
عباسعلی صادقی

حضرت آیتاهللخامنهای
در پیامی درگذشت
حجتاالسالم
والمسلمینشیخ
عباسعلی صادقی
را تسلیت گفتند.
در این پیام آمده
است :درگذشت
عالم خدمتگزار
جناب حجتاالسالم
والمسلمین آقای حاج
شیخ عباسعلی صادقی
را به عموم مردم مؤمن و
انقالبی خرمآباد و حوزه
علمیه و جامع ه علمای
منطقه و به خاندان
مکرم و ارادتمندان
آن مرحوم تسلیت
عرض میکنم و رحمت
و مغفرت الهی برای
ایشان مسئلت مینمایم.
س ّیدعلی خامنهای
 ۱۳آذر ۱۴۰۰

خبـر

◾دلجویی اژهای از قاضی فداکار کرمانی
رئیس قوه قضائیه با قاضی کرمانی که در جریان نجات
یک متهم از خودکشی دچار آسیب از ناحیه مهرههای
کمر شــد ،گفتوگو کــرد .به گــزارش ایسنا« ،مسعود
توکلی» قاضی فداکار کرمانی بود که در جلسه دادگاه
و پس از قصد متهم برای پرت کردن خود از پنجره ،او
را نجات داد و دچار ضایعه جسمی شد و در عین حال
اعالم کرد هیچ شکایتی از متهم ندارد.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
امید ادیب برخالف آنچه
یش ــد ،ن ــه ای ـ ـ ـران با
تــص ــور مـ ـ 
مــوض ـعــی ســرس ـخ ـتــانــه وارد
مـ ــذاک ـ ـرات هــســتــهای ش ــد و
نـ ــه ط ـ ــرف غ ــرب ــی ح ــاض ــر به
دادن ام ـت ـیــاز و بـحــث بــر سر
پیشنهادهای مشخص ا ی ــران شــد! نخستین
دور مــذاکــرات ویــن در دولــت سیزدهم در حالی
هفته گذشته با رویکرد جدید تهران انجام شد
که مدیریت فضای مذاکرات کامال ًدر دست تیم
ایــرانــی بــود و شاید بــه همین دلیل بــود کــه طرف
اروپــایــی درخــواســت مشورت با «پایتخت»های
خود را مطرح کرد .برای مرور فضای مذاکرات با دکتر
سید مصطفی خو شچشم کارشناس مسائل
بینالمللیگفتوگویی کردیم.

نخستین
مصوبه
ضدایرانی
آمریکا!
دکتر مهدی
خانعلیزاده در توییتی
با اشاره به اینکه
«نخستین مصوبه
ضدایرانی کنگره
آمریکا ،اردیبهشت
سال  1358بوده؛ یعنی
زمانی که دولت انقالبی
ایران متعهد به حفظ
منافع واشنگتن در
تهران بوده و هیچ
اقدامی هم علی ه او
انجام نداده؛ حدودا ً
 6ماه پیش از تسخیر
سفارت ،».نوشت:
«مشکل ِ آمریکا،
سیاست خارجی ایران
نیست؛ خود ایرانه.»...

 9020000819در جواب کانون سر دفتران :علت
مخالفت با مجلس و دادستان کل چه هست که اینقدر
به آب و آتش میزنند .شاید به خاطر فاصله گرفتن
از پولهای هنگفت نارضایتی نشان میدهند .علتی
ندارد وقتی قانونی به تصویب میرسد یک عده که به

◾

◾تأکید بر ادامه واکسیناسیون اتباع خارجی
رئیسجمهور با تأکید بر پرهیز از واکسیناسیون کودکان
زیر ۱۲سال تصریح کرد :تا زمانی که کار پژوهشی و علمی
دقیقی در این زمینه انجام نشده و اتقان حاصل نشود،
نباید این کار انجام شود و دولت به عنوان مجری قطعا ً
از امور مشکوک و تجربهنشده ،در بخشهای مختلف
بهویژه حوزه سالمت و اقتصاد پرهیز خواهد کرد .رئیسی
همچنین بر ادامه واکسیناسیون اتباع خارجی تأکید کرد.
تما م توان و قاطعیت قوانین را اصالح کند ،هرچند
خیلی دیر شده است.
 9150000877با سالم و خسته نباشید،
میخواستم از ویژه نامه قاف تشکر کنم .این
ویژهنامه بسیار عالی و خوبه .از همه جای ایران

جیبشانخوشنمیآید،مخالفتکنند.
 9360000851اعتیاد جرماست و معتاد مجرم است.
کسانی که برعکس این جمالت را تبلیغ کردند و قوانین
ضعیف و مجریان ضعیف باعث شدند چندین نسل
کشور دود شوند .وقت آن رسیده مجلس محترم با

گفتوگو با مصطفی خوش چشم
درباره ابتکار عمل سیاسی و رسانهای ایران در مذاکرات اخیر

گ به دست گرفتن ابتکار عمل با ایــران وارد
جن ِ
عمل شوند .آنچه که قابل مالحظه اســت ،این
است که آنهــا غافلگیر شده و ابتکار عمل را از
دست دادهاند.

غافلگیری غرب در وین

◾

◾آیا غرب توانست ه در فضای رسان های ،خود را دارای
اراده سیاسی برای رفع تحریمها نشان دهد؟

به هیچ وجه .طرف غربی اگر تمایلی به رفع تحریم
داشت ،میبایست از پیشنهادهای ایران استقبال
میکرد .وقتی ایــران پیشنهادها را ارائــه داد ،یکی
از مذاکرهکنندگان ارشد اروپایی به یک خبرنگار
غــر بــی گـفــت کــه ا ی ــن پیشنهادها سرسختانه
است ،اما میتواند پایه مذاکرات بعدی باشد .به
چند ساعت نرسید که آقای بلینکن وزیر خارجه
آمریکا مصاحبهای داشت و این مصاحبه از طریق
چند کانال بهسرعت پخش شد ،بهویژه از طریق
خبرنگارانآمریکاییکهدرتوییترودیگرشبکههای
اجتماعی مرجعسازی شدهاند ،اطالعرسانی شد
تا طرفهای اروپایی صفکشی خودشان را مورد
بازبینی قــرار دهـنــد .طــرف غربی بههیچوجه در
بازی مقصرنمایی در افکار عمومی جهان توفیقی
نــداشــت ،بــه جهت اینکه ای ــران بــا ابتکار عمل
سیاسی و رسانهای وارد شد.

◾

◾تحلیل شما از نخستین زورآزمایی مذاکراتی در
ویــن چیست؟ به نظر میرسد طــرف مقابل در این
مذاکرات،بهیکیازمهمتریناهدافخودیعنیمقصر
نشاندادن ایران نرسید.

این دور از مذاکرات وین در شرایطی انجام شد که
فشار حداکثری آمریکا شکست خورده است ،اما
متقابال ًایران دارای اهرمهای فشار متعددی است و
هنوز در ابتدای راه استفاده از این اهرمهاست .طرف
غربی تالش داشت با یک فضاسازی رسانهای ایران
را متوقف کند .اما با توجه به مدیریت خوب صحنه
توسطتیمایرانیاینراهبردطرفمقابلبهشکست
رسید،بهویژهپسازاینکهطرفایرانیپشنهادهایی
را ارائه کرد و طرف مقابل انتظار چنین پیشنهادهای
مکتوبی را نداشت .پس از این پیشنهادها طرف
مقابل دچــار تشتت در مواضع شــد .حتی وزیر
خارجه آمریکا در یکی از مصاحبههای خود نشان
داد کامال ًمتوجه این تشتت شده است .آنتونی
بلینکن در نهایت موجب توقف مذاکرات شد تا

خبر
در حاشيه

◾

◾انتقاد آ ل هاشم به گرانی بلیت نجف
امام جمعه تبریز با انتقاد از مسئوالن هواپیمایی و حج
و زیارت گفت :هزینه یک سفر خارجی را با هزینه سفر
به نجف مقایسه کنید! آیا انصاف است با زائران امام
حسین(ع) و موالی متقیان امیر المؤمنین(ع) اینطور
برخورد شود؟ وی خاطرنشان کرد :مسئوالن امر در این
حوزه در استان حداقل برنامهریزی کنند تا زائران عتبات
راحت به زیارت کربال و نجف بروند.

مذاکرهکننده ارشد کشورمان
در گفتوگو با الجزیره:

دوطرف
برای بازگشت
به توافق 2015
مصمم هستند

علی باقری ،مذاکره کننده ارشــد کشورمان روز
گذشته در گفتوگو بــا شبکه الجزیره گفت:
«فعالیتهای هستهای ایران در چارچوب توافق
هستهای و توافقات پادمانی انجام میشود و واضح
است اگر طرفهای برجام به تعهداتشان ذیل
این توافق پایبند باشند ،ما نیز همانند آنها عمل
میکنیم و بهطور کامل به تعهداتمان ذیل برجام
پایبند خواهیم بود».

گزيده

وقتــی ایــران پیشــنهادها را ارائــه داد ،یکی از
مذاکرهکنندگان ارشــد اروپایی بــه یک خبرنگار
غربی گفت این پیشنهادها سرسختانه است ،اما
میتواند پایه مذاکرات بعدی باشد.

مواضع طرف غربی «یکپارچهسازی» شود و آنها
بتوانند راهبرد مذاکراتیشان را مورد بازبینی قرار
دهند .بــازی مقصرنمایی که از قبل مــذاکــرات از
سوی طرف غربی آغاز شده بود ،با ارائه سندهای
پیشنهادی طــرف ایرانی به عنوان راهکار عملی
شکست خورد؛ بنابراین طرف غربی به دنبال این
است که راهبرد جدیدی رو کند.

◾

◾طرف غربی با این وضعیت چه خواهد کرد؟
در شرایط فعلی طرف ایرانی ابتکار عمل را به دست

باقری ادامه داد« :هزینه احیا و نگهداری از برجام
بر اساس اقداماتی بوده که ایران انجام داده است؛
زیرا ایاالت متحده از برجام خارج شد و کامال ًاین
توافق را نقض کرد و طرفهای اروپایی نیز عمال ً
نتوانستند بهطور کامل به تعهداتشان ذیل این
تــوافــق هستهای پایبند باشند و همهچیز
بــه رفــتــار طــرفهــای مقابل بستگی دارد
و اگــر طــرفهــای اروپــایــی بــه طــور کامل به
تعهداتشان عمل کنند و طرف آمریکایی
به این توافق بازگردد ،توافق احیا میشود».
علی باقری در پاسخ به پرسشی درباره
ام ــک ــان اح ــی ــای ت ــواف ــق گفت:
«دو طــرف بــرای بازگشت به
تــوافــق ســال  ۲۰۱۵مصمم
هستند».
خبرنگار شبکه الجزیره
در ادام ـ ــه ای ــن پرسش
را م ــط ــرح کـ ــرد ک ــه آیــا
چ ــارچ ــوب زمــانــی ب ـرای
رس ــی ــدن ب ــه نــتــیــجــه در
مذاکرات وین وجــود دارد
که باقری در ایــن خصوص
پــاســخ داد« :فــکــر میکنم
پ ــاس ــخ طـ ــرفهـ ــای مــقــابــل به
پیشنهادهای منطقی جمهوری

گزارش کوتاه

دورهگردی ضدایرانی «بن سلمان »

ولیعهد عربستان ســعــودی از
امــروز قــرار است به چند کشور
حــاشــیــه خ ــل ــیــجف ــارس سفر
کند؛ سفری که ایــران و مسئله
مذاکرات وین ،محوریت آن را تشکیل میدهد.
به گــزارش العالم ،یک منبع عربی در اینباره
به خبرگزاری آلمان گفته است« :از مهمترین
موضوعات دستور کار سفر بن سلمان و دیدار
او بــا س ــران کــشــورهــای عربی حاشیه خلیج
فارس ،بررسی جدی و مؤثر با برنامه هستهای
و موشکی ایران و پیامدهای آن ،تحقق ثبات و
امنیت منطقهای و بینالمللی ،تأکید بر اصل
حسن همجواری و احترام به قطعنامههای
ســازمــان مــلــل ،دور ک ــردن منطقه از تمامی
فعالیتهایی که ثبات آن را برهم میزند و پیدا
کردن راهحل سیاسی فراگیر برای بحران یمن
با استناد به طرح ابتکاری شــورای همکاری،
مصوبات کنفرانس گفتوگوی ملی ،قطعنامه
شماره  ۲۲۱۶شورای امنیت و طرح عربستان

اســت» .دیــدار بن سلمان و سـران کشورهای
عربی چند روز پس از مذاکرات ایران و کشورهای
باقیمانده در برجام بــود .همچنین مذاکرات
ولیعهد سعودی یک روز پس از دیــدارش با
رئیسجمهورفرانسهصورتگرفت.همزمانبا
اینتحوالت،آنتونیبلینکنوزیرخارجهآمریکا
در یک کنفرانس خبری تصریح کرد با خروج
آمریکا از برجام ،این واشنگتن بود که منزوی
شد نه تهران .وزیر خارجه آمریکا در ادامه در
سخنانی مدعی شد« :چیزی که در روزهــای
اخیر شاهد آن بودیم این بود که ایــران درباره
الزامات بازگشت به تعهدات ،جدی نبوده و
همین موضوع دلیل آن بود که ما به این دور از
گفتوگوها در وین پایان بخشیدیم».
در همین حال علی باقری تصریح کرد :طرفهای
مقابل ،بر ضرورت تضمین دادن و بر ضرورت
سازوکاری برای راستی آزمایی صحه میگذارند،
هم روسیه ،هم چین و هم اروپاییها .در اصل،
آمریکاییها هم باید بپذیرند.

◾

◾پیشبینیتانازدورجدیدگفتوگوهاکهاحتماال ً
این هفته برگزار میشود ،چیست؟

گرفته و طرف غربی اگر از پای میز مذاکره برخیزد،
متهم به تــرک مذاکره و دیپلماسی خواهد شد.
درنتیجه سعی میکند حتما ً در میز گفتوگو
بماند ،اگرچه که بخواهد مذاکراتی را نمایشی
انجام دهد .از آنجا که طرف غربی میداند که هیچ
اهرم فشار استفاده نشدهای برایش باقی نمانده،
حاال مذاکره تنها راهکار موجودی است که برای
طرف آمریکایی دارای تأثیر است .به نظر میرسد
سرانجام آمریکاییها و اروپاییها در روزهای آینده
به مذاکره برمیگردند تا با کنشگری جدیدی در

اس ــام ــی ایـ ـ ـران قــطــعــا ًپــاســخ پــرســش شــمــا را
میدهد».
مذاکره کننده ارشــد ایــران در پاسخ به پرسشی
دیگر درباره عدم احیای برجام گفت« :حضور ما
در اینجا نشان میدهد برای رسیدن به
توافقمصممهستیموماارزیابیهای
جــدی از اراده و عــزم و رفــتــار طرف
مقابل انجام دادهای ــم تا بفهمیم
که آیا آنهــا آمــاده بازگشت کامل
بــه تعهدات بــرجــامـیشــان و کنار
گذاشتن نقض این توافق
هستندیاخیر».
ب ــاق ــری در ارت ــب ــاط
بـ ــا ت ــأث ــی ــرگ ــذاری
ت ـ ــح ـ ــریـ ـ ـمه ـ ــا و
ســیــاســت فــشــار
ح ـ ـ ــداک ـ ـ ــث ـ ـ ــری
ای ـ ــاالت متحده
علیه جمهوری
اس ــام ــی گفت:
«اقتصاد ایران در
س ــاله ــای گذشته
ک ــه تــحــت تــحــریـمهــا
و فــشــارهــای اقتصادی
آمریکا و همپیمانان این
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سال سی و چهارم

آنها در حال حاضر هجمه زیادی برای ایجاد تالطم
در بازارهای ایران انجام میدهند .آنها القا میکنند
مذاکرات شکست خورده تا بازار را به هم بریزند.
ایــن در حالی اســت که خــودشــان اعــام کردهاند
همین هفته به مذاکرات بر میگردند .مذاکرات
شکستخورده نیست؛ این تازه مقدمه راه جدید
است و ما یک دوران طوالنیمدتی را در مذاکرات
خواهیم داشت.

کشور بــوده ،پیشرفت و رشد داشته اســت .این
واقعیت وجود دارد که تحریمها قطعا ًتأثیراتی
داشته اســت ،اما جمهوری اسالمی ثابت کرده
است تحریمها نمیتواند کارآمد باشد».

◾

◾«طرح ب» ایران چیست؟
مجری الجزیره در ادامــه دربــاره «طرح ب» ایران
پرسید که باقری گفت« :ما در واقع به ظرفیتها
و توانمندیهای داخلی اتکا خواهیم داشــت و
تعامل و ارتباط با کشورهایی را توسعه میدهیم که
برای تعامل با ما جدیت دارند .ما با جدیت مسیر
پیشرفت اقتصادی را دنبال میکنیم».
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به این سوال
که از نظر او خواستههای ایران در مذاکرات مبنی
بر لغو کلیه تحریمهای ایــران ،جبران خسارت و
تضمین دادن چقدر میتواند از دیدگاه آمریکا
واقعبینانهباشد،گفت:درمذاکراتمانباطرفهای
مقابل ،آنها بر ضرورت تضمین دادن و بر ضرورت
سازوکاری برای راستیآزمایی صحه میگذارند،
هم روسیه ،هم چین و هم اروپاییها .در اصل،
آمریکاییها هم باید بپذیرند .آمریکاییها در
پیشنویسهای قبلی این چارچوب را پذیرفتهاند
اما نکته اصلی در این است که تضمینها چگونه
باید ارائــه شوند و راستیآزمایی ها چگونه باید
انجام شوند.
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◾

◾شنیده شدن صدای انفجار در اطراف نطنز
شــامــگــاه گــذشــتــه ص ــدای مهیبی در منطقه ب ــادرود
شهرستان نطنز شنیده شــده اســت .ایــن صــدا زمــان
کــوتــاهــی شنیده شــده و بعد از آن قطع شــده اســت.
همچنین نــور شدیدی همزمان در آسمان دیــده شده
است .فرمانده پدافند نطنز با تأیید این خبر به فارس
گفت :به منظور آزمایش شبکه پدافندی این موشک
شلیک شد و عملیات موفقیتآمیز بود.

مطلب داره .خدا قوت و موفق باشید.
 9150000986صداو سیمای مشهد تولید محتوا
ی رادیو مشهد مرتب ًا برنامههایتکراری
ندارد .حت 
پخشمیکند و مانند نوار ضبطصوتشده .استادان
دانشگاهمیتوانند برنامهها را پرمحتوا کنند.

یادداشت
«زنگهزور»
گذرگاهی برای ماجراجویی

مصطفی فارویی فیروزی اگرچه جمهوری
آذربایجان بهعنوان کشوری مسلمان با دیرینهای
ایرانی و فرهنگی مشترک ،مورد عالق ه ملت و دولت
جمهوری اسالمی ایران است ،اما مهمترین منطق
ما در حمایت از این کشور در جنگهای قرهباغ،
بازگشت به مرزهای بینالمللی بود.
واضح است که ظلم از سمت هر طرف که صورت
بگیرد ،جمهوری اسالمی در طرف مقابل آن خواهد
ایستاد .متأسفانه پیشروی در خاک ارمنستان
کــه بــا مــســدود ک ــردن ج ــاده گــوریــس-کــاپــان در
شهریور امسال آغاز شد ،با پیشروی و اشغال 40
کیلومترمربع از خاک این کشور ادامه پیدا کرده و
در برخی از نقاط تا 10کیلومتر در جغرافیای محدود
ارمنستان پیشروی نظامی انجام شده است.
حال با توجه به ضعف دولت مرکزی ارمنستان ،گویا
برخی هــوای تحمیل خواستههای نامشروع خود
بر این کشور را در سر میپرورانند :ایجاد یک داالن
جعلی در جنوب این کشور و هممرز با رودخان ه ارس.
این اتفاق به معنای محاصره و قرار گرفتن ارمنستان
در یک تنگنای ژئوپلتیک و قطعا ًآغازگر ناآرامیهای
آینده در منطقه خواهد بود.
اگر خدمات مردم ایران در جنگ قرهباغ و همکاری
فنیماوجودنداشت،درهمیننبرداخیرنیزتوفیقی
برای پایان درگیریها وجود نداشت .اما انتظار ملت
ایران این نبود که اکنون که قدرت کافی برای تعدی و
تجاوز به منافع ملی و خاک ارمنستان میسر شده،
تمامی ارزشهــای اسالمی و حقوق بینالمللی در
احـتــرام متقابل ،تمامیت ارضــی و حفظ مرزهای
بینالمللی زیر پا گذاشته شود.
منطق ایجاد داالن جعلی «زنگه زور» با داالن الچین
که تا چندی پیش در حاکمیت کشور ارمنستان بوده
و اکنون به لطف پیروزی در جنگ ،آنهم با همکاری
کشورهای منطقه و تنها برای حفظ ارتباطات سنتی
اقتصادی ایجاد شده ،زمین تا آسمان متفاوت است.
کمترین منطق تغییرات در مسیرهای بینالمللی
حکم میکند رضایت و منافع کشورهای منطقه در
آن لحاظ شود.
جمهوری اسالمی ایران با خویشتنداری از احیای
«راههای مواصالتی سنتی» در منطقه برای تسهیل
در جابهجایی کاال و مسافر از این مسیرها استقبال
میکند .همچنین امکان ترانزیت کاال و مسافر به
نخجوان ،مطابق توافق ۲۰۲۰نیز مورد تأیید جمهوری
اسالمی اســت ،امــا حفظ حاکمیت ارمنستان بر
مسیرهای تــرانــز یـتــی ،اصــل غیرقابل خــدشــه در
روابط کشورهای منطقه است ،که هیچ نشست و
اجالسیهای نمیتواند مانع نقض آن بشود.
متأسفانه پس از سفر آقای رئیسی به ترکمنستان
که نشانه قدرتمندی از اهتمام دولــت به توسعه
مناسبات با کشورهای منطقه و پیگیری سیاست
همسایگیبود،برخی رسانههای معاندبرای تخریب
دستاوردهای این سفر خبرسازیهای ناشیانهای
کردند و با انتشار اخـبــاری مبنی بر احیای داالن
جعلی زنگهزور در مــرزهــای شمال غربی ای ــران و
خبری مجعول ،مدعی پذیرش این مسئله از سوی
ایــران شدند .این ادعا با استناد به گــزارش روزنامه
«ینیمساوات» چاپ باکو بود که نوشت :دیدگاه
آذربایجان و روسیه درباره کریدور [جعلی] زنگه زور
به یکدیگر نزدیک شده و ترکیه نیز از آن حمایت
میکند .در این گــزارش ادعا شده :بر اساس نتایج
یشــود و
نشست ســوچــی ای ــن کــریــدور ای ـجــاد م ـ 
ارمنستاننیزبرآنکنترلینخواهدداشت.همچنین
انتشار مطلبی تأسفبار در واکنش به گزارش روزنامه
مذکور و تأکید بر مواضع اصولی ایران درباره حفظ
تمامیت ارضــی کشورها و تغییرناپذیری مرزهای
بینالمللیدریکیازرسانههایکشور،دستمای هیکی
از کانالهای تلگرامی قرار گرفت و در یک خبرسازی
آشکار مدعی شد «دولت ابراهیم رئیسی با حذف
مرز ایران و ارمنستان موافقت کرده است» .در حالی
که ایــن مطلب نه در گــزارش ینیمساوات و نه در
گــزارش آن خبرگزاری و حتی تیتر منتشره در متن
خبر کانال مذکور هم وجود ندارد!
آنچه رسـمــا ًاع ــام شــده ایــن اســت کــه در جریان
مذاکرات ،طرف آذربایجانی توضیحاتی درباره برخی
ادعاهای رسانهای درباره زنگه زور ارائه و تأکید کرده:
ادعاهای مطرح درباره اینکه ما نسبت به مرز ایران
و ارمنستان حــرف دار یــم و نقشه طراحی شــده را
قویا ًرد میکنیم .در جریان مذاکرات رؤسای ایران و
جمهوری آذربایجان هیچ بحثی درباره احیای گذرگاه
زنگه زور مطرح نشد .توصیه جدی در این زمینه این
است که طرفهای درگیر ،بیش از این به ماجراجویی
در تغییرات مرزی ادامه ندهند تا زمینههای ایجاد
تنشهای جدید در منطقه که مدنظر بدخواهان
فرامنطقهای است ،تشدید نشود.

