
»کامــی کازه« در آیین شــینتوی 
ژاپنی ها به معنای »باد الهی« اســت. 
این باد الهی در جنــگ جهانی دوم به 
هواپیماهــای ژاپنی گفته می شــد که 
خلبانانشان در حمله ای انتحاری آنها را 
که حامل مواد منفجره، بمب و سوخت 
بودند به کشتی های جنگی و رزم ناوهای 
هواپیمابر آمریکا می کوباندند تا معادله 

جنگ را به نفع ژاپن تغییر دهند. 
وال استریت ژورنال چندی پیش با 
انتشار گزارش منابع نظامی اوکراین از 
خساراتی که پهپادهای ایرانی به مواضع 
اوکراین وارد کرده انــد؛ این پهپادهای 
انتحاری را با هجوم کامی کازه ژاپنی ها 
در جنــگ جهانی دوم مقایســه کرد؛ 
پهپادهایی که گرچه نشانی از پیشرفت و 
قدرت نظامی و تسلیحاتی ایران هستند، 
اما در عین حال در سیاســت خارجی 
دارند تبدیل به یک دردســر تازه برای 

ایران می شوند. 

ایرانتکذیبمیکند
»علیرغم کمک های نظامی  برخی 
کشــورها بــه اوکراین، مــا هیچ گونه 
تســلیحاتی به روســیه برای استفاده 
در جنگ علیه اوکراین ارســال نکرده 
و نخواهیم کرد، چراکــه معتقدیم راه 
حل این بحران سیاسی است و هرگونه 
حمایت تســلیحاتی از طرفین، فرصت 

صلح را به تأخیر می اندازد.«
این بخشــی از اظهارات حســین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در 
گفت وگوی تلفنی روز گذشــته با پکا 
هاویستو، وزیر خارجه فنالند در واکنش 
به نگرانی های اروپا از ارســال سالح و 

پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده 
در جنگ با اوکراین است. او نه تنها سعی 
کرد به هاویستو این اطمینان را بدهد که 
ایران سالحی برای جنگ با اوکراین در 
اختیار روس ها نگذاشــته، بلکه چندی 
قبل تر هم به روزنامــه نیویورک تایمز 
گفت: »ما مقید هســتیم ارسال سالح 
صورت نگیرد. ارســال سالح به هریک 
از طرفین، شــانس راهکار سیاسی را به 

تعویق می اندازد.«

روسهاتاییدمیکنند
همزمان امــا روســیه24 گزارش 
مبســوطی درباره پهپادهای ایرانی که 
در جنگ اوکراین از ســوی روســیه به 
کار گرفته شده اند روی آنتن بُرده است. 
در این گزارش مشــخصا از پهپادهای 
شاهد 136 و مهاجر6 نام برده می شود. 
گزارشــگر می گوید که ردیابی مسیر 
این پهپادها به ســوی هــدف در رادار 
عمــال غیرممکن یا حداقل به شــکلی 
باورنکردنی دشوار است. او ادامه می دهد 
که »به همین دلیل نشــریه پولتیکو به 
این برآیند می رســد که ایــن پهپادها 
قانون بازی در اوکراین را تغییر می دهند 
چراکه قادرند خسارات جبران ناپذیری 
بــه زره پوش هــا و توپخانه هایی مانند 
هویترزها و سیستم های راکت انداز مورد 

تحسین غرب وارد کنند.«
گزارشگر روسیه24 همچنین اضافه 
می کند که علی رغم کمک خواســتن 
به گفته او فاشیســت های اوکراینی از 
واشنگتن، غرب ابزارهای کنترلی موثری 
علیه این پهپادها ندارد. کارشناســان 
برنامه در ادامه به مشخصات ظاهری و 
فنی این پهپادها از قبیل وزن، سرعت، 
نحوه عملکــرد و قــدرت تخریب آنها 

می پردازند. آنها حتی به این موضوع هم 
اشاره می کنند که این پهپادها در جنگ 
یمن نیز مورد اســتفاده قرار گرفته اند؛ 
مســئله ای که آمریکا و اروپا بارها بر آن 
تاکید و تصریح کرده اند که ایران پهپاد 
در اختیار حوثی هــای یمن، حزب اهلل 
لبنان و ســایر گروه های شبه نظامی در 

منطقه قرار می دهد. 

استداللایران
برایتوضیحیکتناقض

ایران امــا این تناقض میــان آنچه که 
امیرعبداللهیان به نیویــورک تایمز و پکا 
هاویستو گفته با گزارش رسانه های دولتی 
روسی را اینگونه توضیح می دهد که فروش 
این پهپادها به روســیه مربوط به قبل از 
جنگ اوکراین اســت، بنابراین نمی تواند 
معنای کمک تســلیحاتی به روسیه برای 

اشغال اوکراین را داشته باشد. 
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه 
ایران پیشتر در واکنش به اظهارات جیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، درباره 
فروش فناوری های نوین ایرانی به روسیه 
در میانه جنگ اوکراین، گفته است: »سابقه 
همکاری های میان جمهوری اســالمی 
ایران و فدراسیون روسیه در حوزه برخی 
فناوری های نوین به پیــش از آغاز جنگ 
در اوکراین برمی گــردد و در مقطع اخیر 
هیچ تحول خاصــی در ایــن ارتباط رخ 

نداده است.«

اخراجایرانیهاوبازهمپایاسرائیل
برای اوکرایــن و غرب امــا به نظر 
می رســد که ایــن توضیــح چندان 
پذیرفتنی نیســت و ایــران کماکان از 
سوی آنها متهم به همدستی با روسیه 
در اشــغال اوکراین اســت. ابتدای ماه 

جاری اوکراین تصمیم به اخراج سفیر 
ایران در کی اف و کاهش تعداد کارکنان 

این سفارتخانه گرفت. 
وزارت خارجــه اوکراین اعالم کرد: 
»به کاردار ســفارت ایران ابالغ کردیم 
که استفاده از ســالح های ایرانی علیه 
کشــور ما با موضع بی طرفی تهران در 
تضاد است. ارائه تسلیحات از سوی ایران 
به روســیه برای جنگ علیه ما اقدامی 
غیردوســتانه اســت و ضربه جدی به 
روابط ما با تهران وارد می کند.« به فاصله 
کوتاهــی اوکراین حتی دانشــجویان 
ایرانی محصل در اوکراین را نیز از خاک 

این کشور اخراج کرد. 
ماجرا اما در حال پیــدا کردن ابعاد 
گسترده تری است. یکی از این ابعاد باز 
شدن پای اسرائیل به این میدان است. 
یوگن کورنیچوک، ســفیر اوکراین در 
اســرائیل در مصاحبه ای با »اســرائیل 
هایوم« تصریح کرده که همکاری نزدیک 
ایران با روســیه در جنگ اوکراین، یک 
عامل بسیار مهم است که اسرائیل را وادار 
می کند تا به شکلی آشکارتر و موثرتر به 

اوکراین کمک کنــد. همزمان مقامات 
اوکراین و اســرائیل جلساتی محرمانه 
برای دریافت ســامانه های ضدپهپادی 
از اسرائیل داشــته اند تا بتوانند چیزی 
شــبیه به گنبد آهنین اسرائیل در برابر 
پهپادهــای ایرانی در اوکراین داشــته 
باشند. با این وصف باید گفت که اوکراین 
به جبهه تازه ای برای تقابل و نزاع دیرین 

ایران و اسرائیل بدل خواهد شد.  

تجربهجدیداروپاازبرجام
مســئله پهپادها همچنین به طور 
مستقیم برجام را نیز تحت الشعاع خود 
قرار خواهد داد. در برجامی که به امضای 
دولت روحانی در ایران و دولت اوباما در 
آمریکا رسید، مقرر شــده بود که پنج 
ســال پس از امضای این توافق در سال 
2015 یعنی در 18 اکتبر 2020 و پس 
از آنکه گزارش بین المللی سازمان انرژی 
اتمی صلح آمیز بودن برنامه هســته ای 
ایران را تایید کــرد، تحریم های مربوط 
به تســلیحات ســبک و متعارف ایران 

لغو شود. 
دونالد ترامپ اما زودتر از این موعد 
آمریکا را از برجام خارج کرد. با این حال 
با فرا رسیدن 18 اکتبر 2020 ایران بر 
حق خود برای تبادالت تسلیحاتی تاکید 
کرد. دولت دونالــد ترامپ قطعنامه ای 
مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
به ســازمان ملل ارائه کرد امــا در روز 
رأی گیری برای ایــن قطعنامه از میان 
تمام اعضــای دائم و غیردائم شــورای 
امنیت تنها جمهوری دومینیکن به آن 
رأی مثبت داد. چین و روسیه با قطعیت 
با آن مخالفت کردند و سایرین از جمله 

کشورهای اروپایی رأی ممتنع دادند.
اروپا آن زمان فکرش را هم نمی کرد 
که مدتی بعد روســیه به اوکراین حمله 
کند، موجودیت ناتو را تهدید کند و در 
این مســیر پهپادها و تسلیحات ایرانی 
یاریگر او باشند؛ شاید اگر چنین چیزی را 
پیش بینی می کرد، قطعا رأی ممتنع به 
قطعنامه آمریکا نمی داد. آنچه آن زمان 
مطرح بود بیشــتر خرید جنگنده های 
روســی بود نه فروش پهپادهای ایرانی 

به روسیه. 
حاال اما اروپــا با وجــه جدیدی از 
امتیازاتــی که برجــام در اختیار ایران 
قرار داده مواجه شده و بی تردید با نگاه 
متفاوتی به برجام خواهد نگریســت و 
ســختگیری هایش را افزایش خواهد 
داد. به ویژه که ایــن روزها اتحادیه اروپا 
در حال تدارک تحریم های جدید علیه 
ایران به دلیل آنچه سرکوب اعتراضات 

در ایران می خواند نیز هست.

تجارتتسلیحاتی؛
یکحقپرهزینه!

علی رغم این فشارها برخی معتقدند 
که تجارت تسلیحاتی حق ایران است و 
فشارها به ایران برای خودداری از عرضه 
دستاوردهای تسلیحاتی اش، بی شرمانه 
و ســندی دیگر از قلدری جهان غرب 
در قبال ایران اســت؛ به ویــژه آنکه در 
سال های اخیر عالوه بر کشورهای غربی، 
کشورهایی مانند ترکیه نیز با قدرت پا به 
بازار تســلیحاتی گذاشته اند. در همین 

جریان جنگ اوکرایــن اردوغان با این 
جمله که »تســلیحات ارسالی غربی ها 
به اوکراین آهن قراضه اســت«، با اعداد 
و ارقام بزرگی وارد معامله تســلیحاتی 

با اوکراین شد. 
در این معامله تسلیحاتی نخستین 
بار با سرودهای حماسی ارتش اوکراین از 
پهپادهای »بیرقیدار تی.بی2« رونمایی 
شد و سازنده  این پهپاد از زلنسکی نشان 
لیاقت گرفت. حاال اما گزارش ها حاکی از 
این است که معامالت تسلیحاتی آنکارا 
و کی اف بسیار گسترده تر از آن چیزی 

است که منتشر می شد. 
ترکیه از این جهت از ســوی روسیه 
تحت فشار و تهدید است، اما فشاری که 
از سوی غرب به ایران می آید و هزینه ای 
که به آن تحمیل می شــود بــه مراتب 
بیش از ترکیه اســت. موافقان تجارت 
تســلیحاتی ایران تاکیــد می کنند که 
مواجهه غرب با این پیشرفت ایران نیز 
مانند سیاستش درباره برنامه هسته ای 
ایران است؛ بدین معنی که حق آن را از 
ایران سلب می کند در حالی که همزمان 
به کشــورهای دیگر حق توسعه آن را 

می دهد. 
آنها با این استدالل تاکید می کنند که 
ایران باید به فروش پهپادها و تسلیحات 
نظامی خود به روسیه و حتی چین ادامه 
دهد تا جایــگاه خود در بــازار تجارت 
تسلیحاتی را تثبیت کند. آنها به آورده 
اقتصادی و سود حاصل از این تجارت نیز 

اشاره می کنند. 
البته درباره جزئیــات و ارزش مالی 
معاملــه تســلیحاتی ایران و روســیه 
اطالعاتی منتشر نشده، اما برخی منابع 
و شــواهد از ارزان بودن آن می گویند. 
سرگئی براتچوک، ســخنگوی دولت 
در منطقه اودسا اخیرا در گفت وگویی 
گفته است که »این پهپادها بسیار ارزان 
هستند، از این رو روسیه می تواند آنها را 
بسیار بیشتر و به صورت چند عددی و 

انتحاری استفاده کند.« 
به طورکلی اما با توجه به واکنش ها 
به معامله تســلیحاتی ایران و روسیه و 
ابعاد گســترده ای که ایــن موضوع هر 
روز پیدا می کند به نظر نمی رسد که باز 
کردن جای پا برای ایران در بازار پرسود 
تسلیحات نظامی به این آسانی ها باشد و 

ظاهراً این رشته سر دراز دارد!

آمریکا 7 مقام سیاسی- امنیتی ایران را 
تحریم کرد

آمریکا در تازه ترین اقدام خود اسامی ۷ مقام ایرانی 
را در فهرست تحریم ها قرار داد.

طبق اعــالم وزارت خزانــه داری آمریکا احمد 
وحیدی، وزیر کشور و عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات 
در میان تحریم شدگان هســتند. رئیس پلیس فتا، 
رئیس پلیس تهران، معاون عملیات نیروی انتظامی، 
معاون سیاسی سپاه پاسداران و جانشین قرارگاه ثاراهلل 
دیگر افرادی هستند که در فهرست تحریم های جدید 

آمریکا وارد شده اند. 
    

امیرعبداللهیانبهوزیرخارجهعراق:
 اقدامات تروریستی گروهک ها 

در اقلیم را تحمل نمی کنیم
وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با فؤاد حسین، 
همتای عراقی خود تصریح کرد: تداوم تجاوزات و اقدامات 
تروریســتی گروهک هایی را که در اقلیم پناه گرفته اند و 
امنیت ملی ایران را هدف قرار داده اند، تحمل نخواهیم کرد.

 به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در ادمه بر 
پایبندی به توسعه مناسبات ممتاز دو کشور، تأکید کرد.

    
هلند از اتباعش خواست ایران را 

ترک کنند
دولت هلند دیروز جمعه )۷ اکتبر/ 15مهرماه( از همه 

اتباع خود خواست از ایران خارج شوند. 
به گزارش فارس،  وزارت خارجه هلند عالوه بر این، 
وضعیت سراسر ایران برای سفر را »قرمز« اعالم کرد و 
به تمامی اتباعش توصیه کرده از سفر به ایران خودداری 
کنند.هلند دلیل این تصمیم را »اعتراض ها به قتل مهسا 

امینی« ذکر کرده است.
    

نمایندهمجلس:
 از عوامل اصلی اغتشاشات

 نابسامانی در فضای مجازی بود
نماینده زنجان با تاکید بر اینکه از جمله عوامل اصلی 
بروز اغتشاشات، نابسامانی در فضای مجازی بود، گفت: 
آموزش های منفی که به مخاطب داده می شد، موجب 
خشونت، تخریبگری و حتی کشتار ترویج شد. مهدی 
باقری، با بیان اینکه به طور قطع مردم راضی نیســتند 
که فضای مجازی، بستر کشــتار هموطنان و تعدی به 
آرامش کشور باشــد، افزود: دولت اقداماتی را در دست 
اجرا دارد تا محدودیت ها در فضــای مجازی به روش 

صحیح مرتفع شود.
    

واکنش عجیب مخابرات به از دست 
دادن کرسی مهم بین المللی!

ایران یکی از 15 نامزد کرســی شورای حکام اتحادیه 
جهانی مخابرات در زون آسیا بود. جایگاهی که 4 سال قبل 
با رأی باال برای ایران به دســت آمد و قبل تر هم در دولت 
اصالحات یک بار توسط معتمدی وزیر وقت ارتباطات ایران 
کسب شده بود. هفته گذشته وزارت ارتباطات و مخابرات 
ایران این کرسی را به دلیل عدم قدرت البی و چانه زنی از 
دست داد. داود زارعیان، معاون شرکت مخابرات ایران در 
واکنش به این اتفاق گفت:»این کرسی البته مهم است اما 
درعمل خیلی هم اثرگذار نیست و تقریبا ما با از دست دادن 

این کرسی چیز زیاد و مهمی از دست نداده ایم.« 
    

گشت ارشاد مدیران دروغ بود
محمد مهاجري، فعال رسانه ای اصولگرا نوشت: اگر از 
اخبار مهسا امینی و اغتشاشات فارغ شده اید به این هم 
فکر کنید که آقای  رئیسی وسط همین شلوغی ها برای 
دولت مردمی! زاهدی وفا را که اقال1000میلیارد دارایي 
دارد به عنوان وزیر معرفی کرد و برای او که در یکســال 
گذشته اموالش را در سامانه دولت اعالم نکرده بود، گشت 

ارشاد مدیران نفرستاد.
    

 ابراز همدردی سفارت ایران در تایلند 
با حادثه دیدگان تیراندازی

سفارت جمهوری اسالمی ایران با انتشار پیامی، وقوع 
حادثه تیراندازی در مهدکودکی در تایلند را به ملت و 

دولت این کشور تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، در این پیام آمده اســت: ســفارت 
جمهوری اسالمی ایران در این شرایط سخت، با تمامی 
افرادی که از این حادثه، آســیب دیده اند ابراز همدردی 
می کند و برای مجروحان، آرزوی بهبودی و سالمتی دارد.

    
 آزادی ۱۸ دانشجو از دانشگاه 
عالمه طباطبایی و صنعتی شریف

پنجشنبه شب جمعی از دانشجویان دانشگاه های 
عالمه طباطبایی و صنعتی شریف آزاد شدند.

به گزارش تسنیم، با پیگیری های مسئولین دانشگاه 
 صنعتی شریف 13 تن از دانشــجویان بازداشت شده
 14 مهرماه آزاد شده و به منزل و خوابگاه خود بازگشتند.

با پیگیری های دانشگاه عالمه طباطبایی، 5 تن از 
دانشجویان این دانشگاه نیز آزاد شده اند.
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روی موج کوتاه

دادســتان کل کشور گفت: دســتگاه قضایی به 
صورت قاطع در حمایت از دستگاه های اطالعاتی و 

امنیتی در صحنه خواهد بود.
 به گزارش ایسنا، محمد جعفر منتظری در حاشیه 
بیست و دومین همایش دادستان های مراکز استان 
گفت: برای عزیزانی که در حوادث اخیر چه از نیروی 
انتظامی و چه از برادران عزیز در ســپاه پاسداران و 

بسیج به شهادت رســیدند علو درجات را از خداوند 
متعال مسئلت داریم.

منتظری با بیان اینکه خــط اعتراض باید از خط 
اغتشاش جدا شود، افزود: ما هم این موضوع را جدا 
از هم می دانیم و کســانی که درباره هر مسئله ای 
اعتراض دارند می توانند بیایند اعتراض خودشان 
را به صورت مسالمت آمیز بیان کنند اما اگر قرار شد 

این اعتراضات به اغتشاشات منتهی شود و یا اینکه 
عده ای اعتراض را مقدمه ای بر اغتشاش قرار دهند، 
دســتگاه اطالعاتی و امنیتی و قضایــی حتما این 
مسئله را تحمل نخواهند کرد چراکه امنیت مردم 

برای ما بسیار مهم است.
 دادستان کل کشــور گفت: قطعا اگر ما امنیت 
نداشته باشیم در هیچ حوزه ای موفق نخواهیم شد. 

امنیت دانشگاه، مدارس، بازارها بسیار مهم است و 
این امنیت هم تامین نمی شــود مگر با تعامل همه 

دستگاه های ذی ربط و مردم عزیزمان.

دادستانکلکشورخبرداد:

حمایتقاطعدستگاهقضاازنهادهایاطالعاتیوامنیتی
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سر دراِز رشته پهپادها

نماینده مردم زنجــان در مجلس خبرگان رهبری 
در واکنش به اعتراضات اخیر در ایران گفت: مشخص 
اســت که مطالبه ایــن نوجوانان چیســت؛ مطالبه 
این نفرات حیوانی اســت اما  مطالبــه برهنگی زن و 
شــهوت رانی در جامعه که مطالبه انســانی نیست؛ 
باید بررسی کنیم چه شده است که این نفرات به این 

مطالبه دست پیدا می کنند.
به گزارش تسنیم، آیت اهلل محمد حاجی ابوالقاسم 
دوالبی در جلسه تفسیر قرآن در مسجد امام حسین 
)ع( افــزود: دقیقاً این روزها همان روز اســت که امام 

بزرگوارمان پیش بینی کرده بود؛ کســانی که مادیات 
دنیا آن ها را فرا گرفته است؛ کسانی که بدترین ظلم ها 
را در دنیا انجام می دهند و رحم انسانیت ندارند. کسانی 
که خوی حیوانی گرفته اند. به طور مثال در انگلستان 
بیش از 10 هزار نفر هستند که قبول کرده اند حیوان 
هستند و به گردن آن ها قالده آویزان می کنند. به غیر 
از این موارد بســیاری از نفرات در دنیا ظاهراً انســان 

هستند ولی خوی حیوانی و وحشی گری دارند.
وی ادامه داد: یکی از نقشه های دشمن برای مقابله 
با جمهوری اسالمی ، راه اندازی فتنه های مختلف در 
برهه های زمانی گوناگون است؛ ریشه این راه اندازی 
فتنه ها این است که جمهوری اســالمی برای ظهور 
آقا امام زمان )عج( زمینه ســازی می کند.وی اضافه 
کرد: متأســفانه به خاطر همین فتنه هــا، عده ای از 
هموطنانمان را از دســت دادیم و یقین بدانید مقصر 

اصلی این حوادث دشــمنان خارجی ماســت، البته 
مقصر این حوادث فقط دشــمنان خارجی نیستند. 
خیلی از کسانی که در این اغتشاشات دستگیر شدند 
نوجوانان هستند و این ها تربیت یافته سال های اخیر 
کشور هســتند. این نفرات تحت تأثیر فضای مجازی 
قرار گرفتند و مقصر این موضوع کســانی هستند که 
می توانستند در سال های گذشــته فضای مجازی را 

کنترل کنند ولی نکردند. 
نماینده مردم زنجــان در مجلس خبرگان رهبری 
توضیح داد: مســئوالن دولت قبل هشت سال فرصت 
داشــتند که فضای مجازی را ســاماندهی کنند ولی 
نکردند. رهبر معظم انقالب بارها تذکر دادند که فضای 
مجازی باید مدیریت شــوند ولی متأسفانه مسئوالن 
وقت توجهی نکردند و نظر بنده این اســت مسئوالن 

خائنی که ترک فعل کردند باید محاکمه شوند. 

عضومجلسخبرگاندرواکنشبهاعتراضاتاخیر:

مطالبهایننوجوانانحیوانیاست
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