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? چــرا برخــی ســاکنان مجتمعهای
مسکونی حق شارژ ساختمان و هزینههای
جانبــی را به موقع پرداخــت نمیکنند؟
ســهل انگاری نســبت به ایــن موضوع
مشکالت فراوانی به همراه دارد .به عنوان
نمونه برخی ســاکنان مجتمع مســکونی
بانک رهنــی واقــع در کنــدرو بزرگراه
امــام علــی(ع) ،منطقه چهــارده تهران
به دلیلعــدم پرداخت هزینــه ها ،باعث
مشــکالت برای هیئت مدیره ساختمان
شــده اند .انتظار میرود تمامی ساکنان با
پرداخت به موقع هزینه ها ،هیئت مدیره
را دریابند .علی از تهران
? حمل قمه ،شمشــیر و ســاح سرد و
غیرمتعارف توســط برخــی خالفکاران و
اســتفاده از آنها موجب رعب و وحشت
مردم میشــود .با این که حمل و استفاده
از آن ممنوع اســت ،متاســفانه بعضیها
بــا به کار بردن آنها مرتکب خشــونت و
تخلف میشوند .برای پیشگیری از هرگونه
آســیبهای اجتماعی دربــاره این گونه
مسائل بهتر است بیشتر اطالعرسانی شود.
علی اکبر از تهران
? پوشاندن پالک خودروها برای ورود به
طرح ترافیک جرم است و درباره این موضوع
در روزنامه آفتاب یزد و آفتاب اقتصادی به
خوبی اطالعرسانی شده که جای قدردانی
دارد .پیشــنهاد میکنم ماموران راهنمایی
و رانندگی باالتر از میدان شــهدا ،ابتدای
خیابان شهید برادران کفایی امانی؛ منطقه
دوازده بیشــتر نظارت کنند به دلیل این
که در این خیابان برخی رانندگان مرتکب
تخلف میشوند .علی از تهران
? حضور محمــود احمدینژاد در دبی و
عکسهایی که در کنــار بانوان بیحجاب
گرفتــه اند ،در فضای مجازی چالشهایی
به همراه دارد .هدف رئیس جمهور سابق
از این کارها چیست؟
? ســیم دزدی در اســتان گلســتان؛
مدتهاســت ســیمهای تلفن ســاکنان
خیابان شــهدا ،الله ششم ،بن بست یکم
میخچه گران گرگان؛ اســتان گلستان به
ســرقت میرود و این مسئله موجب قطع
تلفن ساکنان میشود و هر بار برای وصل
مجدد هم خانوادهها و هم کارکنان شرکت
مخابرات به دردســر میافتنــد .از نیروی
انتظامی اســتان گلســتان انتظار میرود
سرقت سیمهای تلفن در دستور کارشان
قرار گیرد و سارق یا سارقان را شناسایی،
دســتگیر و تحویل مقامات قضائی دهند.
ع .فرقانی
 -1152چقــدر میتــوان بــه قانــون و
اجرای جهش تولید مســکن امیدوار بود؟
سالهاســت این معضل بزرگ مسکن حل
نشده باقیمانده است)7/2( .
 -1201طالبــان مشــروعیت کافی برای
حضور در ســازمان ملل و عضویت آن را
ندارد)7/2( .
 -1210مــردم از دســتگاه دیپلماســی
موفقیت در مذاکرات برجامی را خواستار
هســتند .این توقع بجــا و کامال منطقی
است)7/2( .
 -1052چــرا گزارشهــای بانک مرکزی
درباره محدودیــت تراکنشهای کارت به
کارت آنقدر متناقض است؟ ()7/2
 -1101تغییــرات ایجــاد شــده در تیم
مذاکرهکننــده برجامی چقــدر الزم بود؟
آیا ایــن تغییرات به نفع مــا و مذاکرات
میباشد؟ ()7/2
 -1109هــر گونه افزایــش قیمت بنزین
یعنی فاجع ه تورمــی .نباید قیمت بنزین
افزایش یابد .جامعه کشــش تورم بیش از
این را ندارد)7/2( .
 -1120برای کنترل نــرخ اقالم در بازار
باید قیمت دالر متعادل شــود بین  10تا
 11هزار تومان بشود تا دالر متعادل نشود
قیمتها در بازار متعادل نمیشوند)7/2( .
 -0912گــزارش آمارهــا از افزایش تورم
نگرانکننده است .مردم تاب تحمل تورم
را ندارند)7/2( .
 -1011چــه بخواهیــم و چــه نخواهیم
مسائل برجام به اقتصاد ایران گره خورده.
رفع تحریمها ضروریترین کار برای شروع
حل مشکالت اقتصادی است)7/2( .
 -1021آیا صحت دارد حتی عضویت در
سازمان شــانگهای هم منوط به تصویب
 fatfاست؟ ()7/2
 -1031یــاد مرحوم اســتاد شــجریان
خسروی آواز ایران گرامی باد)7/2( .
 -1041برخــی رســانههای غربــی ادعا
میکنند ایران عجلهای برای بازگشــت به
مذاکرات ندارد .این ادعاها درســت است؟
()7/2
 -2241بخشــی از دشــتهای تهــران
در حال فرونشســت هســتند .باید به آن
رســیدگی کرد برداشت غیرمجاز آب باید
متوقف شود)7/5( .
 -2201شــنیدم پرداخــت قبــض برق
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قسطی شده خواســتم این اتفاق خوب را
به هموطنان تبریک بگویم)7/5( .
 -2112مــا هرگونه ادعایــی غیرواقع از
ســوی کشــورهای دیگر در مورد جزایر
ســهگانه ایرانی را محکوم میکنیم .جزایر
ایرانی همیشــه ایرانی و به نام ایرانی باقی
خواهد ماند)7/5( .
 -2101مبادلــه تجــاری و نفتی ایران و
ونزوئال چقدر صرفه اقتصادی برای کشور
دارد؟ ()7/5
 -2024به خاطــر کرونا عزیزان زیادی را
مردم از دســت دادنــد .هنرمندان زیادی
هم مثل ســیامک اطلسی به خاطر کرونا
از میان ما رخت بربستند)7/5( .
 -2020افزایــش میزان جرایم و رشــد
 34درصدی اعتیــاد در جامعه آمارهای
نگرانکننده است .هشداردهنده است باید
جدی گرفته شــود جلوی این افزایشها
حداقل گرفته شود)7/5( .
 -2011ما مدتهاست از بازارهای جهانی
و منطقه فاصله گرفتیم برخی کشــورها
مثــل ترکیه بــازار منطقه را در دســت
گرفتنــد ما باید زودتر اقتصــاد جهانی و
منطقهای خود را فعال کنیم)7/5( .
 -1801افزایشهــای بیرویــه قیمتها
میتواند منجر به ورشکستگی بسیاری از
صنوف شــود .باید فکری به حال این بازار
کرد)7/6( .
 -1752وزیر بهداشــت گفتند به زودی
جشن پیروزی واکسن برگزار میکنیم .ما
هم امیدواریم مسئوالن خوش خبر باشند.
()7/6
 -1741برخــی آژانسهــا قیمت بلیت
اربعیــن را خیلــی گــران فروختند .چرا
نظارتی بر آنها نبوده؟ ()7/6
 -1730کاهش قیمت اقالم اساســی در
بازار بــرای مردم یک آرزو شــده .معلوم
نیست برآورده میشود یا نه؟ ()7/6
 -1720اداره برق آماری منتشــر کند که
چه تعداد از مشــترکان قبــض برق آنها
رایگان است؟ ()7/6
 -1710آقــای پناهیان میگویند احتماال
ویروس کرونا یک ســوءتفاهم اســت .به
ایشــان میگویم ظاهرا حرفهای شــما
سوءتفاهم ایجاد میکند)7/6( .
 -1703رسانه ملی اگر برنامهای در مورد
ممنوعیتهایی که طالبان برای مردم در
افغانســتان ایجاد کرده را پخش کند بد
نیست)7/6( .
 -1641قدیــم اگر چیــزی برای خوردن
نداشــتیم الاقل نان و ماســت و خرما را
داشــتیم .حاال با این قیمتهای ماست و
خرما آن هم نداریم)7/6( .
 -1620حذف تیم فوتســال کشــورمان
از مســابقات جهانــی فوتســال خیلــی
ناراحتکننده بود .حق ما بود حداقل جزو
 4تیم اول جهانی باشیم)7/6( .
 -1610برخی کارشناسان سیاست خارجه
معتقدند وزیر امور خارجه حرفهایش را
مســتقیما به همتای آمریکاییاش بگوید
تاثیرش خیلی بهتر است)7/6( .
 -1603چه شــد کــه واکسیناســیون
دانشآمــوزان اختیاری شــد؟ آیا جهت
رعایــت پروتکلهــا حضــوری شــدن
دانشآموزان در مدارس واکسیناســیون
نباید اجباری باشد؟ ()7/6
 -1541آیــا ایــران با وجــود تحریمها
میتوانــد از مزایای عضویت در ســازمان
شانگهای استفاده کند؟ ()7/6
 -1530اگر دولت رئیســی بتواند توافق
وین را به سرانجام برساند بحرانهای مالی
را کنار بزند ســطح زندگی مردم را بهبود
ببخشد قطعا میتواند یک دولت موفق نام
بگیرد)7/6( .
 -1520رسانهها تالش کنند افرادی را که
مخالف واکســن هستند مجاب کنند .آنها
باید متوجه شوند عدم تزریق واکسن حتی
جان آنها را تهدید میکند)7/6( .
 -1510یعنــی قرار زندگی ما این اســت
فقــط هــر روز از افزایــش قیمتها خبر
برســد؟ ما بیچاره شــدیم و این افزایش
قیمتها دست بردار نیست)7/6( .
 -1501آن رســانههایی که طرفدار تعلل
در آغاز مذاکرات برجام هســتند احتماال
با مشــکالتی که کشــور با آن ســروکار
دارد آشنا نیســتند یا نمیخواهند آن را
بــاور کنند .مذاکرات برای لغو تحریمها از
ضروریات امروز است)7/6( .
 -1447دولــت فکری برای بــازار لوازم
خانگی بکند که قیمتهای آن وحشتناک
است .مردم توان خرید ندارند درحالی که
لــوازم خانگی هم جزو کاالهای اساســی
زندگی است)7/6( .
 -1431متاسفانه با وجود وعدههای دولت
قیمت دالر در بازار آزاد وارد کانال 28هزار
تومان شد)7/6( .
 -1421واقعیــت این اســت که گرانیها
بیرحمانه بر مــردم میتازند .روز به روز
مردم فقیرتر میشوند)7/6( .
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تحلیلگاردین:

تمرکز رئیسی بر خنثی کردن تحریمها
با نگاه به شرق و همسایگان است نه مذاکره با غرب

روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به مواضع اخیر آمریکا ،کشورهای
اروپایی و رژیم صهیونیستی در قبال احیای توافق هستهای از طریق
مذاکرات وین ،مینویســد :به نظر میرســد دولت جدید ایران بیش
از آن که از طریق مذاکرات وین به دنبال خنثیســازی اثر تحریمها
باشد ،به دنبال تقویت روابط با همسایگان ،کشورهای آسیای شرقی
و آسیای میانه است .به گزارش ایســنا ،روزنامه گاردین در گزارشی
درباره تحوالت اخیر پیرامون مذاکرات احیای توافق هستهای در وین
و مواضع دولتهای غربی و رژیم صهیونیســتی در قبال این موضوع
نوشت :هشدارهای هماهنگ هفته گذشته از سوی آمریکا ،اسراییل
و اتحادیــه اروپا مبنی بر این که زمان کمی برای احیای توافقی باقی
مانده است که فعالیتهای هستهای ایران را محدود میکند ،این سوال
نگرانکننــده را بر میانگیزد که دولتهای مخالف در صورت «تداوم
وقت کشی ایران» [در زمینه احیای توافق هستهای] و در عین حال
انباشــته کردن مواد الزم با قابلیت ساختن یک سالح هستهای چه
خواهند کرد؟
گاردیــن در ادامــه مینویســد :مقامات اســراییل طبــق معمول
بیرودربایستی در این باره صحبت کردهاند .چنان که یائیر الپید وزیر
امور خارجه اسراییل در این باره گفته بود :هر روزی که میگذرد و هر
تاخیری در مذاکرات ،ایران را به یک سالح هستهای نزدیکتر میکند.
اگر قرار باشد یک «حکومت تروریستی» به یک سالح اتمی دست پیدا
کند ،ما باید وارد عمل شویم .ما باید روشن سازیم که جهان متمدن
اجازهی چنین چیزی را نخواهــد داد .این روزنامه میافزاید :آنتونی
بلینکن وزیر امور خارجــه آمریکا محتاطتر بود .او در این باره گفت،
«اگــر ایران رویهاش را عضو نکند ،آمــاده روی آوردن به گزینههای
دیگر هســتیم .اما همچنان بر این باوریم که دیپلماســی موثرترین
روش اســت» .آنگال مرکل صدراعظم آلمان هم که اخیرا به اسراییل
ســفر کرده بود ،پیشبینی کرد مذاکرات احیای توافق هستهای در
حال نزدیک شدن به برههای «تعیینکننده» است .گاردین با توجه
به مواضع مطرح شده مینویســد :مطمئنا آخرین چیزی که دولت
جو بایدن در خالل تالش برای گسستن از خاورمیانه و تمرکز بر چین
میخواهد ،اقدام نظامی اسراییل علیه ایران است که آتش آن در کل
خاورمیانه زبانه خواهد کشید .با این وجود ،نفتالی بنت ،نخست وزیر
نگران اســراییل چنین چیزی را کنار نمیگذارد .او در این باره گفته
بود« ،جهان منتظر است ،ایرانیها به تعویق میاندازند و سانتریفیوژها
میچرخند».
ایــن روزنامه میافزاید :خطرات در این زمینه واضح هســتند اما این
که دولت ســید ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور ایران چگونه به فشار
غرب واکنش نشان خواهد داد ،مشخص نیست .قدرتهای غربی که
طبق معمول در وین به دنبال سوداگری هستند ،با مانع اساسیتری
مواجهاند .برای رییسی و حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه
او ،دســت یافتن به لغو تحریمها از طریق احیای توافق هستهای در
درجه اول اولویتشان نیست .آنها بر این باورند ،اگر الزم شود ،ایران
میتواند بدون آن هم ســر کند .صاحــب صادقی ،یک تحلیلگر در

این باره میگوید« ،دولت رئیســی روی راهبردی تمرکز کرده است
که خنثیسازی تحریمها از طریق روابط با همسایگان و کشورهایی
مانند روسیه و چین را در اولویت قرار میدهد .این دولت بر این باور
اســت آمریکا که عزمش بر محدودسازی ایران است ،همیشه دالیلی
برای حفظ تحریمها پیدا خواهد کرد ،حتی اگر تمامی خواستههایش
محقق شــوند» .در ادامه این گزارش آمده است :تحلیلگران انتظار
دارند دولت رئیســی با یک شــراکت راهبردی با پکن پیش برود که
خواهان نفت و گاز ایران اســت .سیاست موسوم به «نگاه به شرق»،
روابط گسترده با کشورهایی از جمله پاکستان طرد شده توسط آمریکا
و کشــورهای آسیاسی میانه و آسیای شــرقی را متصور میسازد .به
همین منظور ،مهدی صفری ســفیر پیشین ایران در چین به عنوان
معاون ارشد اقتصادی رئیس جمهور ایران منصوب شده است .ایران
به شــرکای تجاری احتیاج دارد .اما تــا حد زیادی هم از قیمتهای
بینالمللی رو به افزایش نفت سود میبرد ،در عین حال اقتصاد به انزوا
کشانده شده و متاثر از کرونای آن نیز نشانههایی از احیا و بهبود بروز
داده است .از طرف دیگر ،کشورهای منطقه مانند لبنان که با کمبود
ویرانگر انرژی مواجهاند در حال وابسته شدن بیشتر[به ایران] هستند.
گزارش گاردین در این راســتا مطرح میکند :این موضوع به جریان
دومی در راهبرد دولت رئیسی اشاره دارد ،یعنی تالشی مصمم برای
ترمیم یا تحکیم روابط با جهان عرب .امیرعبداللهیان اخیرا به عراق،
سوریه و لبنان سفر کرده بود و با مقامات امارات متحده عربی دیدار
داشته اســت .پس از چندماه مذاکرات محرمانه با عربستان سعودی
به میزبانی عراق ،ممکن اســت به زودی روابط دیپلماتیک محدود[با
عربستان] احیا شوند .اگر چنین اتفاقی بیفتد ،گام بزرگی در نوسازی
و تجدیدقوا[برای ایران] خواهد بود .ائتالف ضد ایرانی تحت پشتیبانی
آمریکا-اسراییل در منطقه نیز ممکن است با پیروی دیگر کشورهای
خلیج فارس از این رویه ،از هم فرو بپاشد .با توجه به این که واشنگتن
توجه کمتری [به منطقه] نشــان میدهــد و علیرغم وجود معاهده
آبراهام [عادیســازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی]،
اسراییل ممکن اســت بیش از همیشه احساس آسیبپذیری کند و
سریعتر برانگیخته شود .گاردین همچنین مطرح میکند :با این وجود،

احتمال ندارد دولت رئیســی به طور یکجانبه روند مذاکرات وین را
رها کند که میتواند به نفع دشــمنانش تمام شود .در عوض ،وقتی
مذاکرهکنندگان ایرانی به وین بازگردند ،شــروط سختتری تعیین
خواهند کرد ،از جمله منافع اقتصــادی قابل ارزیابی و زودهنگام در
ازای پایبندی به توافق هســتهای .آنها بر تفکیک موضوع هستهای
از مســائلی از جمله موشکهای بالستیک و امنیت منطقه پافشاری
خواهند کرد .در خالل اینها ،توان هستهای ایران توسعه خواهد یافت.
ممکن است موقعی فرا برسد که رهبران برآشفته غربی دست از کار
بکشند و به چیزی روی بیاورند که از آن به عنوان پالن ( Bنقشه دوم)
یاد میکنند .به گزارش ایسنا ،روزنامه صهیونیستی هاآرتص پیشتر
با توجه به ســفر اخیر مقامات امنیتی و دفاعی رژیم صهیونیستی به
واشنگتن برای رایزنی با مقامات آمریکایی پیرامون توافق هستهای و
مذاکرات وین نوشته بود :اسرائیل و آمریکا در غلبه بر اختالفات موجود
در مواضعشان در گفتگوی اســتراتژیک در واشنگتن که به ریاست
مشــاوران امنیت ملی هر دوی آنها برگزار شد ،باری دیگر شکست
خوردنــد .با وجود این که مذاکرات به طور رســمی مثبت و کارآمد
توصیف شــدند ،هیچ توافقی درباره کاری که باید انجام شود ،میان
طرفین وجود ندارد.
این روزنامه ادامه داد :اسرائیل از دولت بایدن خواسته است یک «پالن
 »Bبرای موقعی آماده کند که ایران نخواهد به مذاکرات احیای توافق
هســتهای در وین ادامه دهد .تماسهای مقدماتی درباره از سرگیری
مذاکرات گاه و بیــگاه از زمان روی کار آمدن بایدن در ژانویه ۲۰۲۱
برقرار شــده اند ،اگرچه به خاطر انتخابات ریاست جمهوری ایران در
ژوئن به تعلیق درآمدند .عالوه بر این ،جوزپ بورل مســئول سیاست
خارجــی اتحادیه اروپا کــه اخیرا برای رایزنی بــا مقامات آمریکایی
پیرامون از ســرگیری مذاکرات وین به واشنگتن سفر کرده بود ،در
جمع خبرنگاران در پاســخ به این که در صورت شکست احتمالی در
مذاکرات« ،پالن  »Bدر قبال ایران که از آن یاد میشــود ،شامل چه
چیزهایی خواهد بود ،گفت :من نمیخواهم به پالن Bها فکر کنم .هیچ
کدام از پالن Bهایی که به ذهنم میرسند خوب نیستند .قدرتهای
جهانی به همراه ایران و با حضور آمریکا ،در ماههای گذشــته شش
دور مذاکرات پیرامون احیای توافق هستهای در وین را برگزار کردند.
این مذاکرات میان ایران و دیگر اعضای کمیســیون مشترک برجام
و با حضور آمریکا در وین برگزار شــد .البته ایران و آمریکا مذاکرات
مستقیمی نداشتند و تنها از طریق نمایندگان دیگر کشورهای حاضر
در مذاکرات در جریان مواضع یکدیگر قرار میگرفتند .برگزاری دور
هفتم این مذاکرات تا پس از تشکیل دولت سید ابراهیم رئیسی ،رئیس
جمهور کشــورمان به تاخیر افتاد .زمان دقیق از سرگیری مذاکرات
مشخص نیســت ،اما ایران اخیرا همزمان با برگزاری نشست ساالنه
مجمع عمومی سازمان ملل گفته که این مذاکرات میتواند در آینده
نزدیک از سر گرفته شــود .مذاکرات وین در این راستا پیش میرود
که بتواند از طریق اقداماتی هماهنگ شده ،موجب بازگشت دوجانبه
آمریکا و ایران به پایبندی کامل به توافق هستهای شود.

چرایی برگزاری مذاکرات ایران و اروپا در بروکسل

یک کارشــناس مسائل بینالملل با اشاره به سفر مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا به ایران و تصمیم طرفها برای برگزاری ادامه
مذاکرات در بروکسل و تاثیر این تصمیم در نتیجه مذاکرات برجامی
گفت :شــاید یکی از دالیل این امر این باشد که اتحادیه اروپا مثل
زمان مدیریت خانم موگرینی که نقش کلیدی در توافق داشت سعی
دارد این مســیر را احیا کند و گام مهم و تعییــن کنندهای را در
راستای بازگشت به برجام بردارد .سیدرضا میرطاهر در گفتوگو با
ایسنا افزود :اتحادیه اروپا در راستای منافع خود در کنار قدرتهای
بزرگ بینالمللی همیشه به برجام به گونهای نگاه کرده که اروپا در
انجام آن نقش مهمی داشته است و سعی کرده از آن حفاظت کند.
وی ادامــه داد :هر چند مذاکرات وین به نتیجه ملموس در شــش
دور نرسید اما معتقدم مذاکرات در بروکسل را میتوان ادامه همان
مذاکرات وین دانست .البته زود است درباره محتوا و نتیجه مذاکرات
آتی صحبت کرد اما با توجه به پیشــرفتهای فنی هستهای ایران،
غرب و آمریکا نگران هســتند و میخواهند هر چه زودتر ایران را
به پای میز مذاکره بیاورند تا روند این پیشرفتها را متوقف کنند.
این کارشــناس مســائل بینالملل اظهار کرد :این مسئله موجب
شــده طرف آمریکایی ضمن دعوت به مذاکره لحن تهدیدآمیزی

هم داشته باشد .آنتونی بلینکن گفته بود اگر ایران به مسیر مذاکره
برنگردد آمریکا آماده است گزینههای دیگر را روی میز بگذارد ،البته
این موضع آمریکا بیشــتر یک بلوف است چراکه به خاطر شرایط
منطقه و بحث افغانستان آنها آمادگی روی میز قرار دادن سناریوی
مداخله یا اقدام نظامی علیه ایران را ندارند و این اقدام و موضعگیری
بیشتر برای واداشتن تهران برای بازگشت به میز مذاکره است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی:

سرانبرخیکشورهایهمسایه
گول رژیم توخالی صهیونیستی را نخورند

نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی گفت :به سران
برخی کشورهای همســایه هشدار میدهم که
گول رژیم کــودک کش و پوشــالی و توخالی
صهیونیســتی را نخورند .ابراهیــم عزیزی در
گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره به تحوالت اخیر
آذربایجــان اظهار کرد :این روزها تحرکات اخیر
آذربایجــان و رفتارهــای فاقــد مبنای صحیح
همســایگی را شاهد هســتیم رفتارهایی که از
حسن همجواری بیبهره است .وی ادامه داد :ما
رفتارهای دولتمــردان جمهوری آذربایجان را از
مردم این کشور جدا میبینیم ،قطعا نباید رفتار
دولتمردان آذربایجان را به مردمان مســلمان و
مومن و به ویژه دلدادگان مکتب تشیع نسبت داد
باید این دو موضوع را از یکدیگر جدا کرد .آنچه که
در صحنه عمل شاهد هستیم اقداماتی از سوی
سران آذربایجان به خاطر ماجراجویی است .نایب
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :از مدتها
قبل صهیونیســتها به دنبال ایجاد تحوالت در
منطقه هستند البته چشمهای بیدار و بابصیرت
دســتگاههای اطالعاتی این موضوع را گوشزد
کرده که اســرائیل در اطراف جمهوری اسالمی
و همســایگان ما چه اقداماتی را دنبال میکند.
ما اقدامات صهیونیســتها را میبینیم طبیعتا
باید اسرائیلیها پاسخگوی اعمالشان در منطقه
باشــند .وی ادامه داد :اســرائیل بعد از شکست

مفتضحانه در سوریه و افغانستان هیچ جایگاهی
ندارد کما اینکه پیش از این هم نداشت .اسرائیل
با درهای بسته روبرو شده به همین دلیل امروز
به تحریک برخی کشورهای منطقه روی آورده
و تالش میکند با تحریک همســایگان و ایجاد
اختالفات در بین کشورهای منطقه به اهدافش
دسترسی پیدا کند .ما دستهای پنهان اسرائیل
را پشت پرده این اتفاقات میبینیم مطمئن باشند
که به شدیدترین حد ممکن به سزای اعمالشان
میرســند .عزیزی افزود :البته به کشــورهای
همسایه به ویژه سران آذربایجان هشدار میدهیم
که فریب رژیم پوشالی و توخالی و کودک کش
صهیونیســتی را نخورده و در تله آنها نیفتند؛
تلهای که آمریکاییها و اسرائیلیها برای به جان
هم انداختن مسلمانان ایجاد کردهاند .آمریکاییها
میخواهند که کشــورهای مسلمان با یکدیگر
درگیر شوند .در این بین روسای برخی کشورهای
همسایه به دلیل قدرت طلبی و احساس وادادگی
در تله برخی ســازمانهای جاسوسی و برانداز
میافتند و همسو با آنها میشوند .نایب رئیس
کمیسیون امنیت ملی در پایان اظهار کرد :همان
طور کــه مقام معظم رهبــری فرمودند حیات
اســرائیل رو بــه پایان اســت و کامــا افول و
سراشیبی ســقوط گونه آنها را شاهد هستیم
لذا متوسلشدن برخی کشورهای منطقه به این
رژیم جعلی سزاوار نیست و این کار تنها به منزله
افتادن در چاه با طناب پوسیده است.

میرطاهر گفت :آنها نگران هســتند پیشرفتهای ایران به مرحله
غیر قابل بازگشــت برســد .وی با بیان اینکه در این زمینه باید به
نقش اســرائیل نیز توجه داشت ،گفت :آنها مدام بر ایران هراسی
تمرکز کرده و درباره تهدیدات ادعایی ناشــی از پیشرفتهای فنی
ایران فضاســازی میکنند .وی تصریح کرد :در عین حال از جانب
تهران با توجه به روند تحریمها و لزوم برداشته شدن تحریمها برای
بازیابی وضعیت مطلوب این تمایل وجود دارد که مذاکرات ایران و
 ۴+۱زودتر از سر گرفته شود و فکر میکنم سفر انریکه مورا در روند
اجرایی شــدن دور جدید مذاکرات موثر بوده است .این کارشناس
مسائل بینالملل درباره رویکرد تیم مذاکرهکننده ایران تصریح کرد:
با توجه به شخصیت فرد مذاکرهکننده یعنی آقای باقری که به سر
ســختی در مذاکرات معروف هستند ،شاید بتوان گفت که ماهیت
مذاکــرات تغییر میکند اما هدف از مذاکره همان اســت که آقای
رئیسی و مقامات ارشد گفتند که لغو تحریمها علیه ایران با راستی
آزمایی و اجرای تعهدات برجام متقابل باید باشــد .از این رو هدف
اصلی هر گونه مذاکره لغو تحریمهای یک جانبه آمریکا و اروپا علیه
ایران است و به نظرم در مذاکرات جدید تمرکز بر این مسئله بیشتر
از قبل خواهد بود.

یک کارشناس مسائل شبه قاره تشریح کرد

نوع برخورد طالبان
با اقدامات تروریستی اخیر علیه شیعیان

یک کارشــناس مســائل شــبه قاره ،با بیان
اینکه وضعیت امنیت در افغانســتان بســیار
شکننده اســت ،گفت :طالبان در حال حاضر
اولویتهای امنیتی زیــادی دارد و حفاظت از
شیعیان و مکانهای شیعیان در افغانستان در
اولویت امنیتیاش قرار ندارد .نوذر شــفیعی در
گفتگو با ایســنا ،در ارتباط با انفجارهای اخیر
در مساجد شــیعیان در افغانستان و بر عهده
گرفتن مســئولیت این اقدامات تروریســتی
از ســوی داعش و نوع برخــورد طالبان با این
اتفاقات تروریســتی اظهار کرد :طالبان در دو
نقش با این موضوع برخورد میکند .نقش اول
به عنوان گروه طالبان است که به نظر میرسد
از اینگونه اتفاقات خیلی ناخرســند نباشد چرا
که در گذشــته نیز خود بارها دست به چنین
اقداماتی زده است .نقش دوم به عنوان گروهی
است که بخش اعظمی از امور در افغانستان را
بر عهده دارد و به نوعی مسئولیت حکومت در
افغانستان در حال حاضر بر عهده او است و در
همین چارچوب ناچار است که نسبت به اینگونه
اقدامات تروریستی واکنش نشان دهد .چرا که
وظیفه ابتدایی یک حکومت ایجاد امنیت برای
شهروندانش است و اگر نتواند در این زمینه به
مسئولیتش عمل کند یک حکومت ورشکسته
خواهد بود .وی ادامه داد :بنابراین طالبان مجبور
اســت نســبت به اینگونه اقدامات تروریستی
واکنش نشــان دهد ،داعــش را محکوم کند و

اقداماتی را برای حفاظت از مکانهای شیعیان
انجام دهد.
این کارشناس مسائل شبه قاره با تاکید بر اینکه
وضعیت امنیتی در افغانستان با ثبات نیست و
بسیار شکننده است ،خاطرنشان کرد :در حال
حاضر طالبــان اولویتهای امنیتی زیادی دارد
از جمله اینکــه تالش دارد ،نفــوذ خود را در
افغانستان تثبیت کند و با گروههای مسلح که
تهدید آنی برای طالبان هســتند برخورد کند.
بنابراین حفاظت از شیعیان و مکانهای شیعه
در افغانســتان چندان در اولویت آنها نیست.
در واقــع باید گفت دغدغههای امنیتی طالبان
بسیار زیاد است و فرصت پرداختن به حفاظت
از اماکن شیعیان را ندارد .گرچه در پی اتفاقات
اخیر مجبور شده است ،مسئولیتهایی را در این
زمینه بر عهده بگیرد .شفیعی همچنین در مورد
اهداف داعش در ارتباط با انجام اینگونه اقدامات
تروریستی ،گفت :اقدامات داعش در افغانستان
ادامه اقداماتی است که این گروه تروریستی در
عراق و ســوریه انجام داده است .نگاه آنها به
شیعیان ،نگاهی ایدئولوژیک است .داعشیها بر
اساس این نگاه ایدئولوژیک ،شیعیان را کافر و
قتل شــیعیان را واجب میدانند و در واقع باید
تاکید کرد اقداماتی که داعش در حال حاضر در
افغانستان انجام میدهد ادامه فعالیتهای این
گروه تروریســتی در دیگر مناطق با هدفهای
سیاسی ،امنیتی ،مذهبی و ...است.

