
توماج صالحی بازداشت شد
خبرگزاری دانشجو از بازداشــت توماج صالحی، 
خواننده رپر و از فعالین فضای مجازی خبر داد. سید 
محمد موسویان،  دادستان اصفهان در این باره گفت: 
این فرد شنبه شــب به  اتهام فعالیــت تبلیغی علیه 
نظام، همکاری با دولت های متخاصم و تشکیل گروه  
غیرقانونی به  قصد برهم زدن امنیت کشــور با نیابت 
قضایی در یکی از استان های کشور دستگیر شد. وی 
تصریح کرد: متهــم در ایجاد اغتشاشــات و دعوت و 
تشویق به اغتشاش و آشوب های اخیر در استان اصفهان 
و در شهرستان شاهین شهر نقش کلیدی داشته است.

    
درخواست همسر هاشمی  رفسنجانی 

از رهبر انقالب
عفت مرعشــی، همســر هاشمی رفسنجانی 
در گفت وگویــی اظهار کرد: از آیــت اهلل خامنه ای 
می خواهم نه به  عنوان رهبری، بلکه به  عنوان کسی 
که از ۶۰ سال پیش با او همزیســتی و همکاری در 
مبارزه داشته ایم که از بدرفتاری با زندانیان پرهیز 
شود. وی افزود: به چه دلیل فائزه نباید بیش از یک  
ماه با خانواده خود مالقات داشته باشد. هنوز حتی 

اجازه داشتن وکیل را به او نداده اند.
    

 تفاهم ایران و روسیه 
برای ایجاد منطقه آزاد مشترک

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از امضای 
یادداشت تفاهم با وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه 
برای تاسیس منطقه آزاد مشــترک با ایران خبر داد.به 
گزارش تسنیم، نصراهلل ابراهیمی با اشاره به مذاکرات 
با طرف روسی و بیان " 2 ســند مادر برای ایجاد مناطق 
آزاد مشترک دو کشور وجود دارد، اظهار کرد: یکی از آنها 
عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایجاد 
مناطق آزاد مشترک بین کشورهای عضو این اتحادیه 
شامل قرقیزستان، قزاقستان، ارمنســتان، بالروس، 
روسیه و ایران است. وی ادامه داد: بر اساس توافق ایران 
و روســیه، در بین مناطق آزاد، منطقه آزاد مشترک یا 
ناحیه سرمایه گذاری مشترک بین مناطق آزاد دو کشور 
ایجاد خواهد شــد تا ســطح تعامالت و همکاری های 
اقتصادی، تجاری و صنعتی را در هاب های انرژی، صنعت، 
گردشگری، ترانزیت و لجستیک، حمل ونقل و مؤسسات 

پولی، بانکی، مالی و بورس بین الملل توسعه یابد.
    

غضنفرآبادی:
فراجا از شکایت علیه ۴ نماینده 

صرف نظر کرد
موسی غضنفرآبادی، ســخنگوی هیأت نظارت 
بر رفتار نماینــدگان در رابطه با جلســه این هیأت 
برای بررســی شــکایت فراجــا از ۴ نماینده گفت: 
نیروی انتظامی در این جلسه مطرح کرد شکایتی از 
نمایندگان ندارد. وی افزود: اگر نیروی انتظامی هم 
در این خصوص شــکایتی را مطرح نمی کرد، هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان باید به این موضوع رسیدگی 
می کرد. پیگیری نیز به این خاطر بود که نمایندگان 
صحبت هایی را مطرح کردند که تحریک کننده بود 
و صحبت های خالف واقعیت را مطرح کردند، مثال 
قبل از آنکه تحقیقات پزشکی قانونی و نیروی انتظامی 

مطرح شود، گفتند که دختر مردم را زدند و کشتند. 
    

سلیمینمین:
نوع مواجهه پلیس امنیت اخالقی 

نتیجه معکوس داده
جماران نوشت: عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی 
اصولگرا با تأکید بر اینکه نوع مواجهه پلیس امنیت 
اخالقی به گونه ای بوده که نتیجه عکس داده است، 
گفت: در دوران هیجانات هرچــه به طرف نهادهای 
مدنی برویم، طبیعتا جواب بهتری دریافت می کنیم. 
وی با بیان اینکه بسیاری از اصالح طلبان ترجیح دادند 
یک حرکت فرصت طلبانــه ای را دنبال کنند، افزود: 
آنها اصال دشمن را ندیدند و اصولگرایان تندرو اصال 
نیروهای خودمان را در صحنه ندیدند؛ یعنی نیروهای 
مردمی و فرزندان خودمان را در صحنه ندیدند؛ بسیاری 

از اینها فرزندان خودمان در صحنه بوده اند و هستند.
    

اقدام تازه و جنجالی
نخست وزیر کانادا علیه ایران

ایسنا نوشــت: نخســت وزیر کانادا روز شنبه در 
میان گروهی از ایرانیانی کــه در اوتاوا پایتخت کانادا 
در حمایــت از ناآرامی های جــاری در ایران تجمع 
کرده بودند، حضور یافت  و با سردادن شعارهایی به 
زبان فارســی، ادعاهایی را علیه جمهوری اسالمی 
ایران مطرح کرد. جاستین ترودو ایران را به برخورد 
خشونت آمیز با افراد حاضر در ناآرامی ها متهم کرد و 
مدعی شد که در کنار مردم ایران ایستاده است و دست 
از این حمایت برنمی دارد. نخست وزیر کانادا همچنین 
مدعی شــد که تغییر نظام در ایران رخ دهد، اجازه 

نخواهد داد که مقامات ایرانی وارد خاک کانادا شوند.
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فرمانــده ســپاه پاســداران ایران 
هشــداری که 25 مهر به عربســتان 
ســعودی داده بــود را دو روز پیش در 
مراسم تشییع شهدای اقدام تروریستی 
حرم شاهچراغ، رسما به تهدید بدل کرد 
و گفت: »به آل سعود و رسانه های تحت 
سیطره و کارگردان فتنه ها می گوییم 
مواظب باشید؛  به  سراغتان می آییم، اما 
زیاد آرام نباشید، نمی توانید برای ملت 
ایران التهاب ایجاد کنید و خودتان در 

آرامش باشید.« 
سردار حسین سالمی اواخر مهر هم 
در مراسم رزمایش سپاه در ارس گفته 
بود: »به رژیم آل سعود هشدار می دهم 
مراقــب رفتارتان باشــید و بنگاه های 
سخن پراکنی و رســانه هایی که فقط 
شــیطنت ترویج می کنند و آشکارا به 
دنبال تحریک جوانان ما هســتند، را 
کنترل کنید وگرنه دود آن به چشــم 
شما خواهد رفت. ما با شما اتمام حجت 
می کنیم. شما از طریق این رسانه ها در 
امور داخلی ما وارد شده اید ولی بدانید 
آسیب پذیرید. ما به شما گفتیم مراقب 

باشید.«
این تهدید سردار سالمی در حالی 
است که صحنه سیاسی منطقه تا همین 
چندی پیش در انتظار ششــمین دور 
مذاکرات تهران- ریاض در بغداد بود تا 
شاید با بازگشت روابط سیاسی این دو 
کشــور به حالت عادی و یافتن راه حل 
برای اختالفات دیرینه دو رقیب سنتی، 

اندکی آرامش به منطقه بازگردد. 
حال اما با اعتراضــات خیابانی که 
نزدیک به یک ماه و نیم است در شهرهای 
کشــور جریان دارد، فعالیت بی وقفه 
رســانه های خارجی در خصوص این 
اعتراضات- مشخصا ایران اینترنشنال 
که ازســوی مقامات ایران به عربستان 
سعودی منتسب می شود- و انتقادهای 
تند و بی پرده فرماندهان نظامی از رژیم 
ســعودی که عمدتا نیز با تهدید همراه 
است، تکلیف طرحی که »آشتی« میان 
تهران و ریاض را دنبــال می کرد، چه 

خواهد شد؟

یکپیشگوییسیاسی
پسازهاشمیرفسنجانی

پنج - شــش ســال پیــش، علی 
هاشــم، روزنامه نگار عــرب و رئیس 
اسبق دفتر شــبکه خبری المیادین 
در تهران پس از درگذشــت علی اکبر 
هاشمی رفســنجانی، ذیل عکسی از 
مصافحه  او و ملک عبداهلل، نوشت: »دو 

مرد در دو ســوی خلیج فارس، یکی با 
لباس روحانیت شیعه و دیگری با لباس 
ســنتی اعراب، یکی ایرانی و دیگری 
سعودی، یکی رئیس جمهور و دیگری 
پادشاه، شاید تنها کســانی بودند که 
می توانســتند پلی را برای گفت وگو 
میان کشورهایشــان ایجاد کنند. با 
رحلت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، دو 
ســال پس از درگذشت ملک عبداهلل، 
پادشاه پیشین عربستان سعودی، ارکان 
اصلی ایجاد ارتباط و گفت وگو میان دو 
کشوری که در دو سوی خلیج فارس 

قرار دارند، برای همیشه از بین رفت.«
این تحلیل با توجه به حمله  ای که 
یک ســال قبل از درگذشت هاشمی 
رفسنجانی به بهانه اعدام شیخ نمر، فقیه 
شیعه عربستانی به سفارت عربستان در 
تهران صورت گرفت، اعتبار بیشــتری 
 یافت. ســفارت عربســتان در تهران 
تعطیل شــد و تمام ســال های پس از 
آن، تنش میان دو کشــور رو به فزونی 

گذاشت.
بهار پارســال اما وقتی رسانه های 
خارجی از دیدارهای محرمانه هیأت های 
ایرانی و ســعودی در بغداد خبر دادند، 
بارقه امیدی پیدا شــد که می توانست 
خط بطالنی باشد بر آنچه که علی هاشم 

پیش بینی کرده بود. 

ششمیندورمذاکرات؛
شایدوقتیدیگر

دو کشور مسلمان منطقه که هر دو 
مدعی رهبری مســلمانان خاورمیانه 
هستند، پس از سال ها خصومت سیاسی 
و عقیدتی، قدمی به سوی صلح برداشته 
بودند و بغــداد میاندار این قــدم بود. 
مذاکرات پنج دور برگزار شد و آنطور که 
رسانه ها نوشتند در رأس هیأت های دو 
طرف نیز مقامات ارشد نظامی و امنیتی 
حضور داشــتند؛ از عراق خالد بن علی 
الحمیدان، رئیس اطالعات سعودی و 
از ایران علی شمخانی، دبیر شورای عالی 

امنیت ملی. 
تابستان امسال، در آستانه برگزاری 

ششمین دور مذاکرات اما وزارت خارجه 
عراق اعالم کــرد که دور ششــم این 
مذاکرات به درخواست ایران و عربستان و 
به این دلیل که اوضاع سیاسی موجود در 
عراق مناسب برگزاری چنین مذاکراتی 
در سطح وزیران نیست به تعویق افتاده 

است. 
برخی دیگر اما معتقدند که این تعویق 
لزوما به دلیل اوضاع سیاسی عراق نیست. 
احمد دستمالچیان، سفیر اسبق ایران در 
اردن و لبنان چندی پیش در این باره به 
خبرآنالین گفته بود: »به نظر می رسد 
عربســتان هنوز به تصمیــم قطعی 
برای بهبود رابطه اش با همسایگان به 

خصوص با ایران نرسیده است.«
بدین ترتیب مذاکراتی که شــاید 
می توانســت در نبود برجام، دست کم 
دیپلماســی منطقه ای ایران را بهبود 
ببخشد و فشار عربستان و متحدانش 
را از دوش ایران بردارد نیز مانند برجام 

متوقف شده و مسکوت مانده است.
آنچه این مذاکرات را با چالش مواجه 
کرده اما صرفا تردید عربستان نیست. 
مقامات نظامی و امنیتی دست عربستان 
را در آنچه که طی یک ماه و نیم اخیر در 
ایران رخ داده، می بینند و همین موضوع 
بر سردی روابط دو کشور خواهد افزود. 

غیر از فرمانده ســپاه ایران، احمد 

وحیدی، وزیر کشور نیز دو هفته پیش 
در مراسمی با اشاره به نقش رسانه های 
خارجی در اعتراضــات خیابانی اخیر 
تاکید کرد: »جالب است کسانی که به 
ایران ایراد می گرفتند کــه چرا از غزه و 
لبنان حمایت می کند، امروز کارهای 
خود را با شــبکه فارسی زبان وابسته به 
عربستان ســعودی تطبیق می دهند! 
آل سعود که در یک روز ۸2 نفر را گردن 
زد و یا اینکه به خاطر قطعه قطعه کردن 
یک خبرنگار آنقدر افتضاحات باال گرفت 
که حتی آمریکایی ها هم نتوانستند آن 
را الپوشانی کنند. به هر حال باید دید 
چه می شــود که عده ای به دستور یک 
شبکه وابسته به عربستان سعودی عمل 
می کنند. این همان مسئله مهم است. ما 
باید ببینیم دشمن چه می کند و ما باید 

چه کاری را انجام دهیم.«
یاد کردن تلویحی از عربســتان به 
عنوان »دشمن« در این اظهارات، نشانی 
از کمرنگ شدن امیدها برای برقراری 

روابط عادی میان دو کشور است. 

ازاشتراکاتمذهبی
تاافتراقاتفرهنگی

موضوع دیگری کــه رابطه تهران 
و ریــاض را به چالش خواهد کشــید، 
عربستان نویی است که بن سلمان در 

حال ساخت آن اســت. سه سال پیش 
وقتی نیکی میناژ، خواننده رپ آمریکایی 
قرار شد در عربستان سعودی کنسرت 
برگزار کند، بســیاری به او تاختند که 
چگونه حاضر شده در کشوری که زنانش 
از حقوق اولیه خود هم محروم هستند، 

ترانه بخواند؟
کنســرت نیکی میناژ لغو شــد اما 
بن سلمان در فاصله این سه سال، تالش 
بســیاری کرده تا در شکل دهی به یک 
عربســتان جدید، قوانین بسیاری را 
در حــوزه آزادی زنان، گردشــگری و 
برنامه های فرهنگــی تغییر دهد. یک 
نمونه آن باز کردن درهای عربســتان 
بــه روی گردشــگران آمریکایــی و 
اروپایی است که با تیتر »جنجال زنان 
بیکینی پوش در ســواحل عربستان« 

بسیار خبرساز شد. 
بسیاری معتقدند آنچه بن سلمان 
برای عربســتان تصــور می کنند اما 
آینده ای اســت که محمدرضا پهلوی 
برای ایران در نظر داشــت و در امتداد 
همین سیاســت اســت که دیروز نیز 
عکس های جشن هالوین در عربستان 
تعجب خیلی ها را برانگیخت؛ مردانی 
دشداشــه پوش که در جشن هالوین 
ترسناک شده اند! و البته زنان هم در این 

جشن مشارکت داشتند.
آنچه بن سلمان در عربستان در حال 
پیاده سازی آن است، در ایران مخالفان 
سرسختی دارد. حال باید دید رویکرد 
ایران در مذاکره با عربستانی اینچنین 
متحول که در حال فاصلــه گرفتن از 
عربستان سنتی است، چیست؟ زمانی 
عربســتان با تمام افتراقات عقیدتی و 
سیاسی، سرزمین ظهور اسالم و خانه 
خدا بود و همین امر مایه اشتراکاتی هم 
می شد. اکنون اما به نظر می رسد همان 
نیمچه اشتراکات فرهنگی و مذهبی در 
حال دگرگونی است و هیچ بعید نیست 
که چندی دیگر مقامات به جای »تهاجم 
فرهنگی غــرب«، از »تهاجم فرهنگی 

سعودی« استفاده کنند!

هشدارهایتندسرداربهآلسعودومذاکراتیکهبهتعویقافتاده؛
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کشورخواهدافزود

    

یک فعال سیاســی اصالح طلب با بیان اینکه اگر در زمان 
مناسب اقدام مناسب صورت نگیرد، ممکن است اعتماد افکار 
عمومی دیگر جلب نشود، گفت: تا زمانی که بی اعتمادی بین 

مردم و حاکمیت وجود دارد، گفت وگو به نتیجه نمی رسد. 
مصطفی درایتی در گفت وگو با ایلنا، در خصوص طرح موضوع 
گفت وگو برای برون رفت از وضعیت فعلی، تصریح کرد: هر اتفاقی 
بخواهد بیفتد حاکمیت باید در نگاهش، تغییر روشی صورت 
دهد. مهم ترین مشکل فعلی به نظر من بی اعتمادی مردم نسبت 
به دستگاه حاکمیت بوده و تا زمانی که این بی اعتمادی با همین 
عمق وجود دارد طبیعی اســت که گفت وگو هم به نتیجه ای 

نمی رسد و یا از سوی مردم با نگاه شک و تردید دیده می شود. 
این فعال سیاســی اصالح طلب افزود: امــروز در وضعیتی 
هستیم که باید این بستر صرفا با عالئم روشن فراهم شود تا هم 
امکان شنیده شدن صدای مصلحان کشور فراهم شده، همدلی 
صورت بگیرد و مردم احساس کنند حاکمیت لجاجتی با آنها 
ندارد و حقوق طبیعی آنها را به رسمیت می شناسد. اگر این صدا 
شنیده نشود، شاید هیچ مصلحی هم نتواند پا درمیانی کند و راه 
اقناعی را در کشور پیش ببرد. بنابراین ابتدا باید شکاف ایجاد 
شده را ترمیم کرد و امکان تفاهم و همدلی بین حاکمیت و مردم 

ایجاد کرد.

درایتی در پاسخ به این سوال که با توجه به بی اعتمادی مردم 
به احزاب، این بی اعتمادی را چگونه می توان ترمیم کرد، گفت: 
وقتی احزاب نتوانند بخشی از مطالباتی که نمایندگی می کنند را 
عملیاتی کنند، بی اعتمادی شکل می گیرد. وقتی مردم می گویند 
اصالح طلب و اصولگرا چنین هستند دیگر به چه شکلی اعتماد 
را جلب کنند؟ احزاب و شخصیت های سیاسی قبل از رسیدن به 
قدرت، یکسری شعارهایی می دهند و بعد با رسیدن به قدرت به 
دلیل شرایط موجود نمی توانند به آن گفته ها عمل کنند. این 
اتفاق موجب بی اعتمادی جامعه شده و مردم می گویند دست 

همه در یک کاسه است و به فکر مردم نیستند.

وی بیان کرد: احزاب آنگونه که باید و شــاید در جامعه جا 
نیفتادند که بتوانند بخشــی از مطالبات را برطرف کنند و این 
تزلزل مطالبات پیش نیاید. این اتفاق در سال های متوالی موجب 
شکل گیری بی اعتمادی شده و مردم به این نتیجه رسیده اند که 
دنبال این افراد رفتن کمکی به حل مشکالت نخواهد کرد که این 

موارد در مجموع برای جامعه ایران خطرناک خواهد بود. 

درایتی:

تا زمانی که بی اعتمادی وجود دارد، گفت وگو به نتیجه نمی رسد

گفت وگو

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی گفت: ما 
از مقامات خواســتیم از خانواده ده ها بی گناه که کشته شدند 
آن هم در اســتانی که همواره مردمش پیشگام در حراست از 

مرزهای ایران عزیز بوده و هستند، دلجویی کنند. ما هرگز شاهد 
هیچ فعالیت خدایی ناکرده تجزیه طلبانه و اغتشاش گرایانه 
در سیستان و بلوچستان نبوده ایم، این مردم هیچ کدام شان 
تجزیه طلب نبوده و نیستند بسیاری از کسانی که کشته شدند 

هیچ نسبتی با اغتشاشات نداشتند.
معین الدین سعیدی درباره آخرین وضعیت استان سیستان 
و بلوچستان و پیگیری حوادثی که در این استان رخ داده است، 
افزود: روز جمعه ۸ مهرماه در زاهدان حوادثی اتفاق افتاد که این 
روز را در تاریخ استان سیستان و بلوچستان سیاه کرد که عده 

زیادی از مردم در این اتفاق مظلوم واقع شدند.
این نماینده مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه مسائل 
اخیر در استان سیستان و بلوچســتان کامال متفاوت با دیگر 

مناطق کشور است، عنوان کرد: حوادثی که در استان سیستان 
و بلوچستان رخ داد دارای ابعاد گوناگون بود که موجب نگرانی 
شدید جامعه و مردم شد و اگر همان هنگام اقناع الزم توسط 
مسئوالن امر صورت می گرفت، ما شــاهد آن اتفاقات تلخ در 
جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱ نبودیم که به عنوان یک جمعه ســیاه 

نام بگیرد.
وی تاکید کرد: همراه با مردم بی گناه در این حادثه تعدادی از 
حافظان امنیت کشور هم به شهادت رسیدند و به اموال عمومی 

خسارات غیرقابل جبرانی زده شد.
سعیدی ادامه داد: پیرو این اتفاقات تلخ، نمایندگان مجمع 
استان سیستان و بلوچستان نشست های متعددی با مسئوالن 
از جمله رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسالمی، وزیر 

اطالعات، وزیر کشور، اعضا و رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی داشتند و به صراحت عنوان شد باید در عین 
حال که با هرگونه ناامنی مقابله می شود، فضا آرام شود و همزمان 
می بایســت از خانواده هایی که عزیزانشان بدون هیچ گناهی 
کشته شدند، دلجویی کرد و با هر کسی در هر لباسی که مسبب 
آن اتقاقات ناگوار بوده برخورد جدی شود و پاسخگویی دقیق 

صورت گیرد.
وی افزود: اخیرا شورای تامین هم بیانیه ای داده و عنوان کرده  
است با فرمانده نیروی انتظامی زاهدان و فرمانده آن کالنتری 
برخورد شده است که این ها کفایت نمی کند. اوال کسانی که 
در این حادثه بی گناه کشته شده اند باید حتما توسط مسئوالن 
برایشان درجه رفیع شهادت در نظر گرفته شود، ثانیا با کسانی 
که آن فاجعه بزرگ را رقم زدند، حال در هر لباسی که هستند 
حتماً باید برخورد قطعی و قضایی صــورت گیرد. از مردم هم 
خاضعانه خواهش می کنیم آرامش خودشان را حفظ کنند؛ 
چراکه در شرایط فعلی کشور هرگونه ناامنی اولین ضررش به 

آ ن ها می رسد.

نمایندهچابهار:

مردم سیستان و بلوچستان اغتشاشگر و تجزیه طلب نیستند

خبر


