
رئیس کل دادگستری تهران خواستار شد:
تسریع وزارت کشور و پزشکی قانونی 

در ارائه گزارش مرگ مهسا امینی 
رئیس کل دادگســتری تهران از نماینده ویژه 
وزیر کشور و پزشکی قانونی خواست هرچه سریعتر 
گزارش های خود را به قوه قضاییه ارسال کنند تا روند 

بررسی پرونده مرحومه مهسا امینی تسریع شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه القاصی مهر 
پس از صدور دستور بررسی پرونده علت فوت مهسا 
امینی در هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی، از 
نماینده تعیین شده وزیر کشور و کارگروه مربوطه 
در پزشکی قانونی خواست در اسرع وقت گزارش ها 
و جمع بندی های خود را به قوه قضاییه ارسال کنند.
بر اســاس این گزارش رئیس کل دادگســتری 
تهران تاکید کرده روند بررســی های دقیق قضایی 
از همان ساعات اولیه وقوع این اتفاق آغاز شده است.
القاصی مهر همچنیــن تصریح کــرد: نتیجه 
بررســی ها در مراحل مختلف اطالع رسانی خواهد 
شد و مردم شریف مطمئن باشند قوه قضاییه و مدعی 
العموم پیگیر این موضوع هســتند و این پرونده به 
صورت ویژه، ســریع و دقیق مورد رســیدگی قرار 

خواهد گرفت.
    

ادعای معاون وزیر خارجه آمریکا:
مذاکرات احیای برجام با بن بست 

روبه رو شده است
معاون وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که مذاکرات 
برای احیای برجام با بن بست روبه رو شده است. به 
گزارش ایلنا، »وندی شــرمن« ادامه داد: »ایران در 
آخرین دور مذاکرات پاسخ قاطعانه ای داد که برای ما 
قابل قبول نبود. ما پیام خود درباره اینکه فکر می کنیم 
چه چیزهایی ضروری هستند و مولفه های اصلی چه 

هستند را برای این کشور ارسال کرده ایم«.
    

پرسش یک فعال سیاسی از مدافعان 
گشت ارشاد

احمدزیدآبادی، فعال سیاسی در ارتباط با فوت 
مهسا امینی در پی دستگیری او توسط گشت  ارشاد، 
به طرح یک پرسش از مدافعان این گشت پرداخت. 

وی در صفحه تلگرام خود نوشت:
»اگر در پارلمان یک کشــور اروپایی، قانونی به 
تصویب برســد که طبق آن، پلیس ملزم شود زنان 
محجبه را در کوچه و خیابان دستگیر و به مقّر خود 
منتقل کند و در آنجا به آنها لزوم کشــف حجاب را 
آموزش دهد و فقط بعد از گرفتن تعهد از آنان برای 
کنار گذاشتن حجاب، آزادشان کند؛ مدافعاِن گشت 
ارشاد در ایران چه واکنشــی نشان خواهند داد؟ آیا 
چون مســئله به صورت قانون در آمده، اجرای آن را 
موجه خواهند دانست؟ یا اینکه با تمام قوا به تصویب و 

اجرای چنین قانونی حمله ور خواهند شد؟«
    

ارزیابی متفاوت کرباسچی از ماجرای فوت 
مهسا امینی

نفوذی ها فقط ساختار های دفاعی 
یا اتمی را نشانه رفته اند؟

غالمحسین کرباســچی، فعال سیاسی نوشت: 
فاجعه مهســا امینی دلخراش تر از آنست که بتوان 
ازآن گذشت. روزی که ایران عضو رسمی شانگ های 
می شــود و نگاه جهان پس ازمذاکرات وین به ایران 
است. و حضور بیش از ســه میلیون ایرانی درعراق 
خیره کننده است با دخترجوانی از کردستان چنین 
رفتاری می شود. نفوذی ها فقط ساختار های دفاعی 

یا اتمی رانشانه رفته اند؟
    

کاخ سفید: 
ما از تالش برای رسیدن به توافق 

دست نکشیده ایم
یک مقام ارشد کاخ سفید درباره روند مذاکرات 
احیای برجام گفت که دولــت آمریکا از تالش برای 
حصول توافق دست نکشیده است. به گزارش ایسنا، 
جان کربی، در گفتگو با شبکه صدای آمریکا افزود که 
نمی تواند پیش بینی در ایــن زمینه انجام دهد یا به 

گمانه زنی در این خصوص بپردازد.
    

دبیر ستاد حقوق بشر:
نتایج بررسی فوت مهسا  امینی با شفافیت 

به افکار عمومی اعالم شود
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد 
حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران از دستگاه های 
ذیربط خواســت تا تحقیقات و بررسی های الزم در 
مورد علت فوت مهسا امینی با دقت و سرعت انجام 
شود و نتایج آن با شفافیت در اختیار افکار عمومی قرار 
گیرد. به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی، با تسلیت 
به خانواده مهسا امینی، تاکید کرد تحقیقات و اعالم 
نتایج نباید مشمول مرور زمان شود و فرآیند طوالنی 

را طی کند.
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روز جمعه »شوکت میرضیایف«، 
رئیس جمهوری ازبکســتان، به عنوان 
میزبان و رئیس بیست و دومین اجالس 
سران شانگهای، در اولین سخنرانی این 
نشســت اعالم کرد »امروز یادداشت 
تفاهم در مــورد تعهــدات جمهوری 
اســالمی ایران به عنــوان عضو اصلی 
سازمان همکاری شــانگهای به امضا 
می رســد«. با این اعالم تنها یک قدم تا 
عضویت کامل ایران در پیمان شانگهای 
باقی مانده اســت: تصویب در مجلس 

ایران. 
سخنگوی دولت در توئیتی نوشت: 
»الیحه "الحاق دولت جمهوری اسالمی 
ایران به سازمان همکاری شانگهای" پس 
از تصویب در دولت، جهت طی تشریفات 

قانونی تقدیم مجلس شد«. 
سوال این است که آیا این عضویت 
آنگونه که حامیان دولــت می گویند 
»حالل همه مشکالت« است و می تواند 
خال ناشی از تحریم های آمریکا را پر کند 
چون »یک بلوک قدرت در مقابل آمریکا 
و ناتوست« یا آنگونه که برخی منتقدان 
می گویند هیاهویی برای هیچ است؟ 
شــاید هم چیزی میانه این دو است و 

بستگی به خودمان دارد. 

شانگهای از کجا آمد؟ 
»شــانگهای ۵« در ســال ۱۹۹۶ 
توسط رهبران پنج کشور چین، روسیه، 
قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان 
با هدف جلوگیری از نفوذ آمریکا و ناتو 
در آســیای میانه پایه گذاری شــد. در 
واقع هدف اولیه تاســیس، غیرنظامی 
کردن مرز چین و کشــورهای ســابق 
اتحاد جماهیر شوروی بود. اندکی بعد 
ازبکستان هم به این سازمان پیوست و 
این سازمان رسما به »سازمان همکاری 

شانگهای« تغییر نام داد. 
در ژوئیــه ۲۰۱۵ این ســازمان با 
عضویت هند و پاکستان موافقت کرد. 
این دو کشور در کمتر از دو سال شرایط 
برای عضویت کامل در این ســازمان را 
برآورده کردند و در نهایت عضویت هند و 
پاکستان در اجالس آستانه که در ژوئیه 

۲۰۱7 برگزار شد به تصویب رسید. 
ایران که از ســال ۲۰۰۵ عضو ناظر 
این پیمان بوده اســت، سال گذشته 
با موافقــت اعضا قرار شــد به عضویت 
این ســازمان درآید. با طی روندهای 
مرسوم اداری برای عضویت در نهادهای 
بین المللی و امضای تفاهم نامه های الزم 
طی یک سال گذشته، در اجالس امسال 
که در ســمرقند ازبکستان برگزار شد، 
عضویت ایران به تصویب اعضا رسید و 

حاال در آخرین ایستگاه، مجلس شورای 
اسالمی باید مهر تایید خود را پای این 
عضویت حک کند.  با این حساب در حال 
حاضر »سازمان همکاری شانگهای« 
۹ عضو دارد: چین، روسیه، قزاقستان، 
قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، 

هند، پاکستان و ایران. 
در حال حاضر مغولستان، افغانستان 
و بــالروس اعضای ناظر این ســازمان 
هستند و ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، 
کامبوج، نپــال و ســریالنکا به عنوان 
»شــرکای گفت وگو« در این سازمان 

حضور دارند. 

اهمیت پیمان شانگهای 
در ترتیبات منطقه ای، شــانگهای 
پیمان امنیتی مهمی به حساب می آید. 
دو کشور عضو این پیمان یعنی چین و 
روســیه اعضای دائم و دارای حق وتوی 
شورای امنیت ســازمان ملل هستند. 
همچنین این دو کشــور به همراه هند 
و پاکســتان- دو عضو دیگر شانگهای- 
چهار عضــو از اعضای ۹گانه باشــگاه 
هسته ای جهان)آمریکا، بریتانیا، فرانسه، 
روسیه، چین، هند، پاکستان، اسرائیل و 

کره شمالی( را تشکیل می دهند. 
از زاویه اقتصادی، روسیه بزرگترین 
تامین کننده انرژی جهان است و چین 

بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان. 
چین دومین اقتصاد بزرگ جهان را در 
اختیار دارد و هنــد چهارمین اقتصاد 
بزرگ جهــان. 4۰ درصد کل جمعیت 
جهان عضو پیمان شانگهای هستند، 
۲۵ درصد تولیــد ناخالص دنیا متعلق 
با کشــورهای عضو این پیمان است و 
3۵ درصد خشکی های جهان متعلق 

با اعضای این سازمان منطقه ای است. 

عضویت در شانگهای چه منفعتی 
برای ایران دارد؟ 

آیا آنگونه که حامیان دولت معتقدند 
شــانگهای می تواند با یکجانبه گرایی 
آمریکا مبارزه کند و عضویت ایران در این 
سازمان منطقه ای به ایران کمک می کند 

تا تحریم های آمریکا را دور بزند؟  در پاسخ 
گرچه عضویت در هر نهاد بین المللی 
می تواند مانع از انزوای کشورمان شود 
و این پیام را به تحریم کنندگان بدهد که 
ایران همچنان قادر است در ائتالف های 
جهانی و منطقه ای وارد شود، اما به نظر 
می رســد در مورد نقش و تاثیرگذاری 
سازمان هایی چون شــانگهای اغراق 

شده است. 
عبدالرضا فرجی راد، ســفیر سابق 
کشــورمان در نروژ به ایسنا می گوید: 
»هنوز آن طور که باید و شــاید پیمان 
شانگهای جا نیفتاده. علتش این است که 
درون شانگهای تضادهای درونی وجود 
دارد. به عنوان مثال هند و پاکستان دو 
عضوی هستند که سال هاست با یکدیگر 
مشکالتی دارند و یا هند و چین دو رقیبی 
هستند که همچنان بر سر مسائل مرزی 
با یکدیگر اختالف دارند. بنابراین وقتی 
این تضادها درون شانگهای وجود دارد 
نباید خیلی امیدوار بود که این پیمان 

بتواند تصمیمات مهمی اتخاذ کند«. 
این ناهم افقی اهــداف کالن اعضا 
حتی تا آن حد عمیق است که برخالف 
انتظار رایج، در جریان جنگ اکراین چین 
حاضر نشــد به مهمترین متحد خود، 
یعنی روسیه ســالح بفروشد؛ از ترس 
تحریم های آمریکا. فرجی راد در این باره 
می گوید: »در مساله جنگ اوکراین نیز 
دو عضو اصلی شانگهای یعنی چین و 
روسیه نتوانستند آن طور که باید و شاید 
به یکدیگر کمک کنند. تنها توانستند 
مقــداری از نفت روســیه را خریداری 
کنند آن هم با تخفیف 3۰ درصدی در 
حالی که انتظار می رفت چینی ها کمک 
ویژه ای به روسیه کنند«. به اعتقاد این 
دیپلمات »نباید روی پیمان شانگهای 
حساب کنیم آن هم با این نوع برخوردی 

که از اعضا می بینیم«. 
فرجی راد با اشاره به اینکه »عضویت 
در شانگهای خوب است به ویژه اینکه با 
بسیاری از این کشورها که در مجاورت 
ما قرار دارنــد دارای فرهنگ نزدیک به 
هم هســتیم« ادامه می دهد: »یکی از 
موضوعاتی که پیمان شانگهای براساس 
آن شــکل گرفته همکاری میان اعضا 
است و اتفاقاتی هم که در افغانستان رخ 
داد اعضای شانگهای هماهنگی هایی را با 
یکدیگر در ارتباط با طالبان داشتند«. از 
جمله استدالل های مدافعاِن »عضویت 
در شــانگهای یعنی بهشت برین« این 
اســت که بــا عضویت در شــانگهای 
می توانیم کریدورهای شمال-جنوب 
و شرق-غرب را فعال کنیم. این مسئله، 
در سخنرانی ابراهیم رئیسی در اجالس 

اخیر شانگهای هم برجسته شده بود. 

فرجی راد در این باره می گوید: »اگر 
عضو شــانگهای هم نباشیم می توانیم 
کریدورهای ترانزیتــی را فعال کنیم. 
به عنوان مثال روســیه نیاز به کریدور 
جنــوب دارد کــه اکنــون در انزوای 
اقتصادی قــرار گرفته و این مســاله از 
طریق گفت وگوهای ایران، آذربایجان و 

گرجستان می تواند حل شود«. 
این مدرس ژئوپولیتیــک با بیان 
اینکه »عضویت ایران در شــانگهای 
مفید است« معتقد اســت: »اما نباید 
خیلی اقتصادمان را به شانگهای پیوند 
دهیم. همکاری میان کشورها خوب 
است اما تضادها درون شانگهای بسیار 
اســت و وقتی کشــوری عضو پیمان 
مهمی می شود باید تضادها به حداقل 

برسد«. 
در هرحال آن چیزی که مشــخص 
اســت اینکه اوال نفس حضــور در هر 
ترتیب منطقــه ای می تواند گامی رو به 
جلو تلقی شود. در ثانی در نقش قدرت 
سازمان هایی چون شانگهای نباید اغراق 
کرد چراکه این اغراق ممکن است ادراک 
سیاستمداران و تصمیم سازان را به خطا 
ببرد و آخر اینکه در هر سازمانی- حتی 
اتحادیه اروپا و یا ســازمان قدرتمندی 
مانند ناتو که اعضایشان منافع متشکل و 
به هم پیوسته با کمترین تضادها دارند- 
این منافع و قدرت ملی کشورهاست که 
در نهایت تعیین کننده اســت. در حال 
حاضر تحریم هــای فلج کننده آمریکا 
علیه ایران مهم ترین تهدید برای قدرت 
ملی ایران اســت و باید هرچه سریعتر 
در رفع آن کوشید. بعید به نظر می رسد 
حداقل در کوتاه مدت ســازمان هایی 
مانند شــانگهای یا بریکس سازو کاری 
برای جبران این تحریم ها داشته باشند. 
درست است که عضویت در شانگهای و 
سازمان هایی نظیر آن برد تبلیغاتی دارد 
و می تواند حداقل در بعد رسانه ای بخشی 
از تصویر »ایران منزوی شده« را ترمیم 
کند، اما این کارکرد نباید تصمیم سازان 
کشور را دچار خطای محاسباتی کند. 
می گویند دروغ را اگر بارها تکرار کنی، 

خودت هم باورت می شود.

عضویت ایران در پیمان شانگهای به تصویب اعضا رسید

گامی کم وبیش روبه جلو  برای خروج از انزوا
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مجید   مسعودی 

روی موج کوتاه

 ناهم افقی اهداف کالن 
اعضای شانگهای تا آن حد 

عمیق است که برخالف 
انتظار رایج، در جریان جنگ 

اکراین چین حاضر نشد از 
ترس تحریم های آمریکا به 
مهمترین متحد خود، یعنی 

روسیه سالح بفروشد 

درست است که عضویت در 
شانگهای و سازمان هایی 

نظیر آن برد تبلیغاتی دارد 
و می تواند حداقل در بعد 

رسانه ای بخشی از تصویر 
»ایران منزوی شده« را 

ترمیم کند، اما این کارکرد 
نباید تصمیم سازان کشور را 
دچار خطای محاسباتی کند

یکی از نزدیکان و مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد در 
دوران ریاست جمهوری او معتقد است: نقشی که احمدی نژاد 

برای آینده خود متصور است، نقش »یلتسین« است.
عبدالرضا داوری در گفت وگو با خبرآنالین توضیح داد: آن 
چیزی که در ذهن احمدی نژاد است تحت عنوان فروپاشی 
جمهوری اسالمی اســت که بتواند در آن لحظه تاریخی در 
نقش یلتســین ظاهر شــود و کل قدرت را به صورت یکجا 

تصاحب کند. برای اینکه یلتسین باشــد باید یک پایی در 
حاکمیت هم داشته باشد. چون یلتسین در سال ۱۹۹۱ عضو 
حزب کمونیست شوروی و رئیس حزب کمونیست روسیه 
بود. بنابراین برای آقای احمدی نژاد که می خواهد از خودش 
تصویر یلتسین ارائه بدهد باید رابطه نقطه چینی با حاکمیت 

داشته باشد.
وی افزود: احمدی نژاد احســاس می کند که باید به هر 
قیمتی که شده درون حاکمیت بماند و این آخرین صندلی را 
که صندلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است حفظ کند؛ 
حتی به این بهانه که مدتی مواضع اش را هم تعدیل کند. به 
همین دلیل هم هست که  ایشــان حدود ۲ تا 3 ماه است که 
یا صحبت نکرده یا به نوعی صحبت کرده که داربست های 
حاکمیت را نشــکند. این رویکرد دقیقاً برای حفظ صندلی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام اســت. یعنی  ایشان دارد 

محافظه کاری می کند که از مجمع حذف نشود.

داوری: 

احمدی نژاد می خواهد یلتسین ایران شود

خبر

دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت: برادران ما در جمهوری 
اسالمی ایران وعده کمک به لبنان داده اند و هیأتی از وزارت 
انرژی به زودی به تهران خواهند رفــت تا درباره پرونده 

کمک های ایران گفت و گو کنند.
به گزارش جماران، ســید حسن نصراهلل در سخنانی 
به مناسبت اربعین حسینی )ع( تصریح کرد: از مهم ترین 
عبرت های روز اربعین، مواضع امام سجاد)ع( و حضرت 

زینب)س( در مجلس یزید است که نشان داد، مصائب، 
شرایط دشوار و سخت هراندازه باشد، نمی تواند موجب 

ضعف و تسلیم مؤمن شود.
دبیرکل حزب اهلل لبنان در بخش دیگری از سخنرانی 
خود گفت: هر کسی ضمانت های آمریکا را بپذیرد، همانند 
کسی است که پذیرفته مردان و زنان و کودکانش را برای 

ذبح به قتلگاه ببرد.
نصراهلل گفت: استخراج گاز از میدان کاریش خط قرمز 
ماست. تمامی تهدیدات دشمن هیچ تأثیری بر ما ندارد 
چشممان بر کاریش است و موشک هایمان به سمت میدان 

کاریش نشانه رفته است.
وی گفت: من فکر می کنم که اسرائیلی ها، آمریکایی ها 
و دیگران اطالعات کافی در مورد جدیت مقاومت دارند و با 
این موضوع شوخی نمی کنند؛ اما اگر درگیری به ما تحمیل 

شود، آماده آن هستیم.

خبر

دبیرکل حزب اهلل:

 برادران ما در ایران وعده کمک در تامین سوخت لبنان را داده اند

شبکه ســی ان ان در گزارشی با بررسی تاثیرات پیوســتن ایران به سازمان 
همکاری شانگهای تاکید کرد که این اتفاق موجب نزدیک تر شدن هرچه بیشتر 

ایران به چین و روسیه می شود.
به گزارش ایسنا، شبکه خبری سی ان ان در گزارش خود با اشاره به عضویت 
ایران در سازمان شانگهای همزمان با مذاکرات هسته ای اش با قدرت های جهانی 
برای احیای برجام آورده است: ایران قرار است روابط خود با شرق را رسمی کند 

و یک قدم به پیوستن به محور چین و روسیه نزدیک تر شود.
 تریتا پارسی، قائم مقام موسسه کوئینســی در این باره به سی ان ان گفت: 
ایران توانسته است شکست انزوای خود را آغاز کند. اکنون با چند قطبی شدن 

جهان، غرب در حال از دست دادن یک کارت کلیدی خود است که مدت ها از آن 
برای اعمال فشار بر ایران استفاده می کرد؛ یعنی نقش ایاالت متحده به عنوان 
دروازه بان ورود به اقتصاد جهانی. سی ان ان ادامه داد: برخی همسویی فزاینده 
ایران با روسیه و چین را به شکست آمریکا در استفاده مؤثر از نفوذ خود نسبت 
می دهند. اکثر کشورهای شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۲۰ با استفاده 
از تحریم ها به عنوان یک استراتژی برای برخورد با ایران مخالفت کردند، چراکه 
به گفته تریتا پارسی، بسیاری از این کشورها می ترسیدند که این کار تنها موجب 

سوق دادن بیشتر ایران به سمت روسیه و چین شود.
ســی ان ان در پایان روابط ایران و روســیه را دارای پیچیدگی های به دلیل 

سوابق تاریخی و منفعت هر دو کشــور در بازارهای جهانی نفت توصیف کرد و 
گزارش داد که با این حال، تالش غرب برای منزوی کردن ایران، این کشــور را 
به سمت قدرت های شرق سوق داده اســت که می تواند به اقتصاد آسیب دیده 

ایران کمک کند.

سی ان ان با اشاره به پیوستن ایران به سازمان شانگهای؛

ایران یک گام دیگر به چین و روسیه نزدیک می شود


