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»ابابیل ایران در خاک تاجیکستان 
ساخته می شود.« شاید بعد از پنج سال 
روابط تیره تهران با همســایه هم زبان 
خود و اتهام دوشــنبه به ایــران برای 
حمایت از کودتای نافرجام تاجیکستان؛ 

این خبر کمی عجیب باشد.
با این حال اینطور که خبرگزاری ایلنا 
نوشته است، در راستای تقویت و توسعه 
همکاری های  مشترک دفاعی و نظامی 
بین دو کشــور، کارخانه تولید پهپاد 
ابابیل ۲ با همــت و تالش متخصصان 
صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
با حضور سرلشکر محمد باقری، رئیس  
ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران و شــیرعلی میرزا، وزیر 
دفاع و جمعی از فرماندهان عالی رتبه 
کشور تاجیکستان در دوشنبه پایتخت 

این کشور افتتاح شد.
باقری در این آیین با اشاره به اینکه 
جمهــوری اســالمی ایران بــا تالش 
متخصصان و دانشمندان متعهد خود و 
با استفاده از ظرفیت های داخلی توانسته 
در تمام ابعاد نظامــی و دفاعی به ویژه 
هواپیماهای بدون سرنشین رشد قابل 
توجهی داشته باشــد، گفت: امروز در 
جایگاهی هستیم که می توانیم عالوه 
بر رفع نیازهای داخلی به کشــورهای 
هم پیمان و دوســت در جهت افزایش 
امنیت و صلح پایدار، تجهیزات نظامی 

صادر کنیم.
 رئیــس ســتاد کل نیروهــای 
مســلح،  افتتاح تولید کارخانه ابابیل 
۲ در تاجیکســتان را نقطه عطفی در 
همکاری های نظامی بین دو کشــور  
دانسته و گفته که در آینده شاهد افزایش 
همکاری ها و تعامالت بیشــتر از تمام 
سطوح دفاعی نظامی بین دو کشور ایران 

و تاجیکستان خواهیم بود. 
سرلشــکر باقری در پایــان کلید 
نمادین افتتاح کارخانــه و گواهینامه 
پایان دوره آموزشــی را بــه فرمانده و 
کارکنان نیروی هوایی تاجیکســتان 

اهدا کرده است.

 بابک زنجانی 
عامل اختالف دو همسایه 

حســن روحانی برای بــار دوم در 
ســال 1396 به ریاســت جمهوری 
برگزیده شــد. در مراســم تحلیف آن 
سال هیات های بلندپایه ای از 9۲ کشور 
جهان حاضر شدند اما خبری از امامعلی 
رحمان، رئیس جمهور تاجیکســتان 

بین آنها نبود.
روزنامه روســی پراودا در گزارشی 
مبسوط به ارزیابی اختالفات میان دو 
کشــور ایران و تاجیکستان پرداخت و 

نوشت که این امر با سردی روابط تهران 
و دوشنبه از سال ۲013 به بعد ارتباط 
دارد. وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان 
که به دستور رئیس جمهور رحمان در 
مراسم شرکت می کرد با همکاران ایرانی 
در مورد خارج کردن روابط دوجانبه از 

بحران مذاکره کرد.
آخرین بار رؤسای جمهور دو کشور 
در ســپتامبر ۲014 مالقات داشتند، 
ولی این دیدار با حادثــه ناگوار رخ داده 
در دسامبر ۲013 تیره شده بود. آن وقت 
بابک زنجانی تاجر ایرانی به اتهام فساد 
اقتصادی در روابط با دولت تاجیکستان 
در ایران بازداشت و به اعدام محکوم شد. 
در سال ۲015 روابط دو کشور در نتیجه 
امر دیگری تیره تر شد: رئیس جمهور 
امامعلی رحمان فعالیت حزب رستاخیز 

اسالمی را ممنوع کرد.
 کنفرانس وحدت اسالمی 

و اختالف با تاجیک ها
از ســال ۲013 و پس از آن که دوره 
سفارت شعردوست )سفیر سابق ایران( 
و حاتم اف )سفیر تاجیکستان( به اتمام 
رسید، هر دو کشور برای مدت حدوداً 
یک سال ســفیری معرفی نکردند و از 
همان زمان بود که زمزمه هایی در مورد 
ســردی روابط دو کشور مطرح شد، اما 

سرانجام در سال ۲014 تهران و دوشنبه 
سفرای خود را تعیین کردند.

با این حال پس از گذشــت حدوداً 
یک ســال و بعد از »کودتای« ادعایی 
)دولت تاجیکستان( در مورد حاج حلیم 
نظرزاده، وضعیت تغییر کرد. سه ماه پس 
از وقایع ســپتامبر ۲015 )ممنوعیت 
فعالیــت حــزب نهضت اســالمی(، 
محی الدیــن کبیــری، رهبــر حزب 
نهضت اسالمی تاجیکستان بنا بر روال 
سال های گذشته در کنفرانس وحدت 
اسالمی در تهران شرکت کرد، اما طرف 
تاجیکستان با اظهار ناراحتی شدید از 
این موضوع،  یادداشــت اعتراضی خود 

را به سفیر ایران در دوشنبه تسلیم کرد.
پس از این وقایــع، کم کم نهادهای 
فرهنگی ایران در تاجیکستان یکی پس 
از دیگری بسته شدند. در ابتدا، کمیته 
امداد امام خمینی و پــس از آن رایزنی 
فرهنگی و دفاتــر اقتصادی جمهوری 
اســالمی ایران بــه بهانه های مختلف 
تعطیل شدند.تاجیک ها باور داشتند که 
مقامات ایرانی برای زخم زدن به دوشنبه 
از رهبر حزب ممنوع شده دعوت کردند 
در همایش »وحدت اسالمی« در ایران 
شرکت کند. سپس بحران سیاسی بر 
امور تجاری اثر گذاشت و شرکت های 

ایرانی فعال در تاجیکســتان یکی بعد 
از دیگــری تعطیل شــدند. در آوریل 
۲017 محمد جــواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران، حین دیدار از کشورهای 
آسیای مرکزی بطور نمایشی از دیدار 

تاجیکستان طفره رفت.
نگاه دوشنبه به دولت جدید ایران

نگاه دولت ابراهیم رئیسی به آسیای 
میانه با نگاه دولت قبل تفاوت اساسی دارد. 
البته تاجیک ها هم شرایط ایران را به خوبی 
رصد می کنند و باور دارند که دولت حسن 
روحانی تمرکز بیشتری برای بهبود رابطه 
با آمریکا و غرب گذاشته اما پیروز انتخابات 
سیزدهم هرکســی می بود، با توجه به 
شرایط پرونده هسته ای ایران، ناچار به 

تعامل بیشتر با همسایگان می شد.
»رشید غنی عبداهلل«، از کارشناسان 
سیاسی تاجیکستان در »آسیا پلوس« 
یکی از رسانه های پرمخاطب این کشور 
پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران 
نوشت: »در سال ۲005 نه در داخل ایران 
و نه در خارج از آن هیچ کس نسبت به 
پیروزی »علی اکبر هاشمی رفسنجانی« 
در دور دوم انتخابات تردیدی نداشت. 
به ویژه اینکــه وی در دور اول باالترین 
میزان آرا را با خود داشــت. اما اتفاقی 
افتاد که هیچ کســی منتظرش نبود و 
رفسنجانی شکســت خورد.دقیقاً در 
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری ایران همانند سایر دوره های 
دیگر نیــز همان اتفــاق رخ داد. یعنی 
همه نامزدها مورد توجــه رهبر ایران 

بودند. به این معنا که همه آنها از شانس 
موفقیــت برخوردار بودنــد. حتی اگر 
بانکدار حرفه ای »عبدالناصر همتی«  
نیز پیروز می شد، همانند ابراهیم رئیسی 
می بایست هم برای مذاکرات و هم برای 
رویارویی بــا آمریکا و هــم پیمانانش 
آمادگی می داشت. زیرا در حال حاضر 
این مهم ترین هدف سیاست خارجی 

ایران دانسته می شود.«
این کارشــناس در ادامه نوشــت: 
»امروز هنگامی که روند انتقال قدرت 
از رئیس جمهور سابق به رئیس جمهور 
منتخب ایران شروع شده است، می توان 
گفت از همان ابتدای ریاست »حسن 
روحانی« روابط ایران و تاجیکستان به 
خوبی پیش نرفــت. البته دالیل عینی 
هم وجود داشــت. یکی از آن و احتماالً 
مهمترین آن به طور کامل مشغول شدن 
دولت دوازدهم به حل برنامه هسته ای با 
آمریکا و کشورهای اروپایی بود. هر آنچه 
که ارتباط مستقیمی با حل این مسئله 
نداشــت، برای تیم حســن روحانی از 

اولویت برخوردار نبود.«
بدون تردید یکی از استراتژی های 
دولت جدید همسو با سایر بخش های 
حاکمیت گســترش نفــوذ و تعامل با 
کشورهای آسیا میانه خواهد بود. جایی 
که با نگاه به شرق و همسویی با روسیه 

نیز بیشترین قرابت را دارد. 
باز هم پای روسیه در میان است

برخی کارشناسان براین باورند که 
تاجیکستان به دلیل اختالف با روسیه بر 
سر پیوستن به پیمان اقتصادی اوراسیا 
به دنبال متحد جدیدی اســت. برخی 
دیگر مناقشــات مرزی تاجیکستان 
و قرقیزســتان را عامل نیاز دوشنبه به 
تهران و این همــکاری نظامی عنوان 
می کنند اما برخی دیگــر بر این باورند 
که همکاری نظامی ایران با کشورهای 
آسیای میانه بدون هماهنگی با روسیه 
امکانپذیر نیست. ایران در سال های اخیر 
حتی در گفتار هم بیشترین مالحظه را 
برای روس ها داشته و کمتر حرفی زده 
که سیاســتمداران آن رنجیده خاطر 
شوند چه برسد به پیمان های نظامی. 
بنابراین باید نقش روســیه و موافقت 
این کشور با گسترش همکاری ایران با 
دوشنبه را قطعی قلمداد کرد.پهپادهای 
ابابیل در خاک دوشنبه، عالوه بر ایران و 
تاجیکستان شاید روزی به کار روسیه 
هم آمد. به خصوص اینکــه روس ها از 
پهپادهای ترکیــه در جنگ با اوکراین 

هرگز دل خوشی ندارند.

ایران در تاجیکستان کارخانه پهپاد افتتاح کرد 

پرواز آشتی جویانه ابابیل در آسمان دوشنبه 
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ایران در سال های اخیر 
حتی در گفتار هم بیشترین 

مالحظه را برای روس ها 
داشته و کمتر حرفی زده که 
سیاستمداران آن رنجیده 

خاطر شوند چه برسد به 
پیمان های نظامی. بنابراین 
باید نقش روسیه و موافقت 

این کشور با گسترش 
همکاری ایران با دوشنبه را 

قطعی قلمداد کرد

رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح،  افتتاح تولید 

کارخانه ابابیل ۲ در 
تاجیکستان را نقطه عطفی 

در همکاری های نظامی 
بین دو کشور  دانسته و 
گفته است که در آینده 

شاهد افزایش همکاری ها 
و تعامالت بیشتر از تمام 

سطوح دفاعی نظامی 
بین ایران و تاجیکستان 

خواهیم بود

طهمورث حسینی

تشکر آمریکا از قطر برای ایفای نقش 
در دیپلماسی با ایران

وزارت امور خارجه آمریکا از قدردانی وزیر امور خارجه 
این کشــور از همتای قطری اش بــرای نقش دوحه در 

دیپلماسی آمریکا با ایران خبر داد.
به گزارش ایسنا، وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا در 
بیانیه ای اعالم کرد: آنتونی بلینکــن، وزیر امور خارجه 
این کشور در گفت وگو با محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، 
همتای قطری اش از نقش سازنده قطر در تالش های ما 
برای حل و فصل مسائل مربوط به ایران، حمایت مداوم 
آن از اســتقالل و تمامیت ارضی اوکراین و کمک های 

دیپلماتیک قطر برای افغانستان قدردانی کرد.
    

 ادعای گانتس درباره 
برنامه هسته ای ایران

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعای تازه ای درباره 
برنامه هسته ای ایران مطرح کرد.

به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز، بنی 
گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز مدعی شد: 
ایران در تالش است ساخت و نصب 1000 سانتریفیوژ 
IR6 دیگر را در تاسیسات اتمی اش کامل کند، از جمله 
در کارگاه  زیرزمینی جدیدی که در نزدیکی تاسیسات 

نطنز در حال احداث است.
خبرگزاری رویترز در این باره نوشته بود، این کارگاه 
از ماشین های تأسیسات بسته شده کرج - که پیش تر 
اقدامی خرابکارانه از سوی عوامل خارجی در آن انجام شده 
بود - استفاده می کند. این کارگاه می تواند قطعات الزم 

برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته را بسازد.
    

درخواست یک مقام سازمان ملل از 
ایران در ارتباط با حکم »جاللی«

سخنگوی دفتر حقوق بشر ســازمان ملل خواستار 
تغییر حکم اعدام احمدرضا جاللی، شهروند دو تابعیتی 
سوئدی-ایرانی شد که قرار است به زودی حکم او اجرا 
شود.به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز نوشت: سخنگوی 
دفتر حقوق بشر ســازمان ملل امروز سه شنبه از ایران 
خواست اعدام قریب الوقوع احمدرضا جاللی، شهروند 
دو تابعیتی سوئدی-ایرانی را متوقف کرده و حکم اعدام 

او را تغییر دهد.
    

خطیب زاده: 
 گسترش ناتو عامل شرایط کنونی

 در اوکراین است
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم 
کرد که گسترش سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
و بی توجهی غرب به مالحظات امنیتی روسیه، دالیلی 
برای به وجود آمدن اوضاع کنونی پیرامون اوکراین است.

به گزارش ایرنا، وی به خبرگزاری ریانووستی روسیه 
گفت: ناتو باید بداند که مسیر تقابل پایان خوشی ندارد 
و  ریشــه تمام چیزهایی که امروز در اوکراین شاهد آن 
هستیم، گســترش ناتو یا نادیده  گرفتن حقایق اروپا، 
در حقیقت بی اعتنایی کشورهای غربی به مالحظات 
سیاسی و امنیتی شمار کشورها به ویژه روسیه و توافقاتی 
اســت که یک دهه پیش نهایی شده بود. وی همچنین 
تاکید کرد روابط میان تهران و مسکو یک رابطه راهبردی 
اســت و اجازه نمی دهیم هیچ چیز در این روابط خلل 

ایجاد کند.
    

امیرعبداللهیان: 
 گرمی روابط همسایگان،

 دشمنان منطقه را مایوس می کند
 وزیر امور خارجه با اشاره به دیدار خود با رئیس جدید 
امارات متحده عربی، روابط گرم همســایگان را عامل 

ناامیدی دشمنان منطقه عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، حســین امیرعبداللهیان بامداد در 
توئیتی نوشــت: »صفحه جدیدی در روابط جمهوری 
اســالمی ایران و امارات گشوده شــد. به گرمی دست 
همسایگان خود را می فشاریم. گرمی روابط همسایگان، 

دشمنان منطقه را مایوس می سازد.«
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که برای ابراز تسلیت 
در مراسم درگذشت رییس فقید امارات متحده عربی به 
ابوظبی سفر کرده بود، روز گذشته)دوشنبه( با محمد 
بن زاید رئیس جدید امارات درباره مســائل مشترک 

گفت وگو پرداخت.
    

 دیدار وزیر خارجه ترامپ
 از کمپ منافقین

مایک پمپئــو وزیر خارجه دولــت ترامپ با حضور 
در آلبانی با مریم رجوی ســرکرده گروهک تروریستی 

منافقین دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، مایک پمپئو وزیر 
خارجه دولت ترامپ در دیدار با رجوی خود را عضوی از 
این گروه خوانده و خواسته است از ظرفیت های آنها علیه 

جمهوری اسالمی استفاده شود!
سازمان مجاهدین خلق )گروهک منافقین( از 30 
خرداد سال 60 به صورت رسمی وارد فاز مسلحانه علیه 

ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی شد.

روی موج کوتاه

گفت وگو

یک کارشناس مسایل بین الملل معتقد است 
که هسته های مقاومتی که پیرامون برجام شکل 
گرفته قوی است  و واسطه های نزدیکی ایران و 

آمریکا در برجام ضعیف هستند.
علی مطهرنیا، در گفت وگو با ایسنا گفت: اروپا 
میراث دار برجام است، از این رو نماینده اتحادیه 
اروپا هر که می خواهد باشد، او ماموریت دارد این 
میراث را حفظ کند. تغییر افراد در این زمینه در 
این چند دهه این مسیر را ثابت نگاه داشته است.

وی گفت: این در حالی اســت که دو کشور 
روسیه و چین دارای مقاومت متغیر هستند، به 
این معنا که یک هسته ثابت در حال گردش دارند 

و آن هم منافع شان در این پرونده است. 
مطهرنیا افزود: روســیه و چین در پی رو در 
رویی با آمریکا نیستند، اما در پی گرفتن امتیاز 
از آمریکا هستند. از طرفی برخوردشان با ایران 
ثابت اســت و به ایران به عنوان یک بازار هدف 
استراتژیک نگاه می کنند که برگ امتیازگیری 
در برابر آمریکاست. با این تفصیل، سناریوهای 
ممکن آینده در بحث برجــام در صورت ثبات 
جریان مقاومت تهران و واشــنگتن در برابر هم 

واگرایانه خواهد بود
این کارشناس مســایل بین الملل با اشاره 
به ســفر اخیر انریکه مورا و امیر قطر به تهران و 

دریافت سیگنال هایی مثبت برای بازگشت به 
مذاکرات از سوی همه طرف ها با تاکید بر این که 
»واسطه ها تاثیرشان بر اساس منافع شان است«، 
تصریح کرد: اکنون می توان سفر مورا و امیر قطر 
و تحرکاتی از این دست را با توجه به توضیحاتی 
که در باال گفته شد، تبیین کرد. سفر مورا به تهران 
جهت حفظ مذاکرات وین در چارچوب محافظت 
از میراث دیپلماتیک اروپا و جلوگیری از شدت 
جریان منازعه میان تهران و واشنگتن در جریان 

بحران اوکراین است.
وی ادامه داد: سفر امیر قطر به عنوان میانجی 
اهمیت داشــت اما در متن تحرکات اسراییل، 

عربســتان، امارات متحده عربی و ترکیه علیه 
برجام و دور نگه داشــتن تهران و واشنگتن از 
هم گم می شود. همانگونه که گفتم اسراییلی ها 
در پی تشــدید مقاومت ســخت میان تهران و 
واشنگتن هستند و حوزه پشتیبانی کننده عربی 
در چارچوب توافق ابراهیم و گسترش روابط با 
اسراییل آن را تجهیز می کند. قطر نگران قدرت 
گرفتن جبهه  پشیبانی کننده عربی از اسراییل 
در منطقه است و با توجه به لبه های اصطکاک 
خود با قدرت های منطقه، گاه به ایران نزدیک 
می شود.این اســتاد دانشگاه تصریح کرد: همه 
چیز به هسته سخت مقاومت میان ایران و آمریکا 

بســتگی دارد. در عین حال هر دو این کشورها 
این مساله را مدنظر دارند که هر کدام این هسته 
سخت را بشکافد، دیگری وی را متهم به شکست 
می کند و این مساله است که دولت های موجود 
در تهران و واشنگتن را در اتخاذ تصمیم متزلزل 

و کند می کند.

مطهرنیا: 

واسطه های نزدیکی ایران و آمریکا در برجام ضعیف هستند

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان 
آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: 
گیر دادن بی مورد به مسئوالن و پرداختن 
به حریم خصوصی و زندگی شخصی افراد 
مطالبه گری نیست، نباید این موارد با مطالبه 

گری اشتباه گرفته شود.
به گــزارش انتخــاب، ســید مهدی 
قریشــی، در همایش دانشجویی »مطالبه 
گری منطقی و هوشــمندانه« که با حضور 

دانشجویان استان، د برگزار شد، افزود: شخصیت حقیقی و 
حیثیت خانوادگی یک مسئول را نباید به مفهوم مطالبه گری 
ارتباط داد. این نوع رفتارها به معنای تفتیش در زندگی و حریم 

خصوصی است و باید از این نوع نگاه و رفتار خودداری کرد.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی، 
عنوان کرد: مطالبات باید همراه با رعایت شأن مسئوالن و نیز 

با رعایت اخالق باشــد. این طور نباشد که 
احساس شود فردی در مسیر مطالبه گری 
دنبال خدشــه دار کردن جایگاه و خود آن 
عنوان و مسئولیت است؛ مطالبه از عملکرد 

مسئوالن باید مورد توجه و دقت قرار گیرد.
وی ادامه داد: برخی با این استداالل که 
مردم باید همه چیز را بدانند نسبت به انتقال 
هر مطلبی به عموم اقدام می کنند. این اقدام 
نادرست و غیرمنطقی است، به عنوان مثال 
اینکه مردم تصاویر یک تصادف وحشتناک را ببینید بر اساس 
کدام منطق است؟ چرا مردم باید چنین مواردی را ببینند؟ این 
نمایش تصاویر و خدشــه دار کردن اذهان و قلوب مردم چه 
تاثیری بر زندگی عمومی دارد؟ در این موارد باید دقت کافی 
شود که مردم نیاز نیست هر چیزی را بدانند بلکه باید آنچه در 

جامعه نیاز است را بدانند و از آن مطلع باشند.

نماینده مردم صومعه ســرا در مجلس 
شورای اســالمی گفت: دولت برای اجرای 
حذف ارز ترجیحی تیم اقتصــادی خود را 
ســاماندهی کند تا یک صدا از درون دولت 

شنیده شود.
به گــزارش خبرآنالین، کاظم دلخوش 
اباتری، با اشاره به اینکه 6 ماه است به دالیل 
مختلف به نحوه عملکرد دولت در حذف ارز 
ترجیحی نقد داریم، اظهار کرد: آقای رئیسی 

زحمت زیادی می کشند و ما دلمان می خواهد دولت موفق 
باشــد، اما معتقدیم زیر مجموعه ها خصوصاً در بخش های 

اقتصادی باید تقویت شوند.
وی بیان کــرد: دولت می گوید ما به پنــج قلم کاال یارانه 
می دهیم که باید از آنها پرسید آیا زندگی مردم همین چند 
قلم کاالست و اقالم دیگر از اینها تأثیر نمی گیرد؟ آیا می توانید 

افزایش قیمت متأثر از ایــن چند قلم را در 
ساندویچ مردم تا کفش، لباس، کرایه خانه و ... 
را کنترل کنید؟ معتقدم دولت برنامه ای برای 
کنترل افزایش قیمت ها ندارد و این مسئله 

نگران کننده است.
نماینده مردم صومعه ســرا در مجلس 
شورای اســالمی تأکید کرد: مالک و معیار 
در دهک بندی ها درســت نیست. سه سال 
در هدفمندی یارانه هــا کار کردیم، باز هم 
نتوانستیم آنگونه که باید به صورت کامل دهک ها را ساماندهی 
کنیم. لذا هرچند معتقدیم جراحی برای اقتصاد کشور الزم 
است، اما شــرایط جراحی برای بیماری که ضریب هوشی 
پایینی دارد باید با مالحظات بســیار زیاد صــورت گیرد و 
اقتصاد کشور در چنین شــرایطی قرار دارد و دولت در این 

زمینه عجله کرد.

امام جمعه ارومیه:

گیردادن بی مورد به مسئوالن مطالبه گری نیست
نماینده مجلس: 

دولت تیم اقتصادی خود را ساماندهی کند


