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»این شخص محکوم به حبس شد و 
در تحمل مجازات بود. در برخی از رسانه ها 
اعالم کرده بودند این فرد اتهام سیاسی 
دارد؛ اما جرمی که این فرد مرتکب شده 
بود به هیچ وجه سیاســی نبود. این فرد 
محکومیت مالی داشت و حسب اطالع 
از دادگستری اهواز، وی در حال اعتصاب 
غذا نبود و بدون اینکه مشکلی داشته باشد 
اعالم نارضایتی می کند و به بیمارستان 
اعزام و درنهایت فوت می کند. حســب 
گزارش ها اعتصاب غــذا صحت ندارد و 
منتظر هستیم که پزشکی قانونی علت 

فوت را اعالم کند.«
 این ها توضیحاتی است که ذبیح اهلل 
خداییان، سخنگوی قوه قضاییه درباره 
خبر فوت عادل کیانپور، در زندان شیبان 

اهواز مطرح کرد.
دو روز پیــش خبرگزاری هــا اعالم 
 کردند که عــادل کیانپور، روز شــنبه

 ۱۱ دی ماه در زندان اهــواز جان خود را 
از دست داده و این واقعه یک هفته پس 
از آغاز اعتصاب غذای وی در اعتراض به 

روند پرونده صورت گرفته است.
با انتشار این خبر ولی دلیل فوت این 
زندانی مشخص نشد و اعالم شد که پس 
از بازگشت به کشــور بازداشت شده و از 
حدود ۱۴ ماه قبل در زندان شیبان اهواز 
به سر می برده است و اینکه توسط دادگاه 
به ۳ سال حبس تعزیری محکوم  شده بود.
اما این نخستین بار نیست که چنین 
خبری منتشر می شــود در خردادماه 
سال جاری هم خبر رســید که ساسان 
نیک نفس، زندانی سیاسی محبوس در 
زندان تهران بزرگ به علت بیماری شدید 

درگذشته است.
آن طور که برخی سایت ها اعالم کرده 
بودند نیک نفس بعد از انتقال به بهداری 
زندان تهــران بزرگ )فشــافویه( در اثر 
وخامت حال و عدم رسیدگی پزشکی، 
جان خود را از دست داد. خبر مرگ او که بنا 
بر اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و توهین 
به بنیان گذار جمهوری اسالمی و رهبری 
زندانی شــده بود در بلندگوهای زندان 

اعالم و به زندانیان تسلیت گفته  شد.

پس ازآن بود که روابط عمومی اداره 
کل زندان های اســتان تهران بیانیه ای 
صادر کرد با این مطلع که: »ساسان نیک 
نفس در پرسشنامه های شخصیت قباًل 
اعالم کرده بود که سابقه یک نوبت اقدام 
به خودکشی از طریق مصرف قرص داشته 
است.« بر اســاس این بیانیه، نیک نفس 
روزانه دارو هــای مراقبت تحت نظری از 
سوی بهداری زندان دریافت و انسولین 
قلمی که توســط خانواده تهیه می شده 
را در داخل زندان تزریق می کرده است و 
روز ۱5 خرداد به علت خونریزی از دهان و 
بینی به بهداری واحد دو اعزام  و 20 دقیقه 
بعد به دلیل کاهش ســطح هشیاری به 

بهداری مرکز منتقل  شده است.
اداره کل زندان های اســتان تهران 
اعالم کرده بود که او به پزشک اورژانس 
گفته اســت که از یکی از زندانیان چند 
قرص گرفتــه و مصرف کــرده و پس از 
 مصرف شــرایط وی عادی نبوده است. 
بر اساس بیانیه این اداره، به دلیل وخامت 
حال نیک نفس در ساعت پنج و بیست 

دقیقه بعدازظهر، )حدود هفت ســاعت 
پس از انتقال او به بهداری( به بیمارستان 
فیروزآبــادی منتقل می شــود اما در 

بیمارستان فوت می کند.
مهرماه امسال هم خبر درگذشت 
شــاهین ناصری در رسانه ها منعکس 
شد. دو روز پس از انتشــار خبر مرگ 
وی در زنــدان و درحالی که یک مقام 
قضایی پیش تر بی خبــری از وضعیت 
این زندانــی را نتیجۀ شــتاب زدگی 
رســانه ها و ناآگاهان خوانده بود، اداره  
کل زندان های اســتان تهران با انتشار 
اطالعیه ای خبر فــوت او را تأیید کرد.

در ایــن اطالعیه که روز پنج شــنبه، 
یکم مهر، منتشر شد، صرفاً به شرایط 
اورژانســی شــاهین ناصری هنگام 
مراجعه به بهداری زندان اشاره شده و 
این که عملیات احیا به مدت ۴5 دقیقه 

انجام گرفته، اما بی نتیجه بوده است.
در متن اطالعیۀ اداره کل زندان های 
اســتان تهران، بیشتر ســوابق قضایی 
شاهین ناصری ذکر شد و همچنین از او 

به  عنوان کاله برداری حرفه ای با هشت 
سابقۀ بازداشت یاد شد.

در همین حال ســال گذشته بهنام 
محجوبی، درویش گنابادی زندانی هم 
در پی مسمومیت دارویی از زندان اوین 
به بیمارستان منتقل شــده و در تاریخ 
۳ اسفندماه در بیمارستان لقمان تهران 
درگذشــت.مرگ زندانیان در زندان اما 
دغدغه دستگاه قضا نیز هست، و بر همین 
مبنا هم بود که امســال بعــد از پس از 
درگذشت شاهین ناصری، محمدمهدی 
حاج محمدی، رئیس سازمان زندان ها 
طی یک مأموریت ویژه، از معاون سالمت، 
اصالح و تربیت خواست تا علت فوت این 
زندانی را پیگیری کند و بر این اساس سید 
عبداهلل مرتضوی معاون سالمت، اصالح و 
تربیت سازمان زندان ها به ندامتگاه تهران 
بزرگ حضور یافت و از نزدیک مســئله 
فوت این زندانی را موردبررسی قرار داد. 
مرتضوی در این بازدید ۱0 ساعته ضمن 
حضور در محل نگهــداری این زندانی 
باهم بندی های وی نیز دیدار و گفتگو کرد.

وی همچنین با بررسی اسناد پزشکی 
موجود و گفتگو با پزشکان و کادر درمان 
این ندامتــگاه در مورد علــت بیماری و 
اقدامات صورت گرفته با آنان گفتگو و بر 
اهمیت و ضرورت تأمین سالمت زندانیان 

تأکید کرد.
معاون ســالمت، اصالح و تربیت در 
پایان این بازدید اظهار کرده بود: بر اساس 
جهات شرعی، قانونی و اخالقی، تأمین 
ســالمت زندانیان یکی از اولویت های 

اصلی سازمان زندان هاست.
همان هنگام بود که اعالم شد، زندان 
تهران بــزرگ دارای 5 بهــداری و یک 
بهداری مرکزی اســت کــه به طور 2۴ 
ساعته خدمات درمانی و اورژانسی را ارائه 
می دهند. 2۱ نفر پزشک عمومی، ۳ نفر 
متخصص داخلی، 2 نفر روان پزشــک، 
۱ نفر دندان پزشــک، 2 نفر متخصص 
اعصاب و روان، ۴ نفر طب اورژانس، 5 نفر 
در آزمایشگاه، در بهداشت محیط ۳ نفر، 
۱0 نفر روانشناس و 2۷ نفر پرستار بخشی 
از کادر درمان این مجتمع ندامتگاهی را 

تشکیل می دهند.
هم چنین اعالم شد که در سال ۱۳۹۹ 
مبلغ ۷0 میلیارد تومان در بخش بهداشت 
و درمان زندان های استان تهران و درمان 
زندانیان هزینه شده است که نسبت به 
سال ۹۸، ســی وپنج درصد رشد داشته 
اســت و بنا به اعالم مدیرکل زندان های 
استان تهران در سال ۱۴00 رقمی بالغ 
بر ۱20 میلیارد تومــان برای این بخش 
پیش بینی شده اســت و این تجهیزات، 
امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات گواه 
روشنی بر اهمیت بهداشت، درمان و سالم 
زندانیان است.با این حال و با اعالم همه این 
موارد اما همچنان درگذشــت زندانیان 
در زندان ها مورد ســؤال است و حتی به 
دستاویزی برای فشــارهای جهانی هم 

تبدیل شده است. 
انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران 

کامالً سیاسی است
بر همین اساس هم دیروز سخنگوی 
قوه قضاییه در پاسخ به ســؤالی مبنی 
بر اینکه گزارشــگر ویژه ســازمان ملل 
ادعاهایی در رابطه با نقض حقوق بشر در 
ایران مطرح کرده است، گفت: »حقوق 

بشر امر مقدسی است و هر انسانی از این 
حق برخوردار است و همه کشورها باید آن 
را رعایت کنند اما متأسفانه برخی کشورها 
از آن به عنوان ابزار استفاده می کنند. هر 
انسانی حق حیات دارد و اگر کسی حق 
حیات را سلب کند، یک اقدام ضد بشری 
انجام داده اســت اما امروز می بینیم که 
افرادی که ۱۷ هــزار ایرانی را به خاک و 
خون کشــیدند تحت حمایت همین 
مدعیان دروغین حقوق بشــر هستند. 
کشــوری که به کودک کشی معروف 
است عضو برخی نهادهای خاص است.  
ایران نیاز به گزارشگر ویژه ندارد و  انتخاب 
گزارشگر ویژه برای ایران کاماًل سیاسی 
است. کشورهایی هستند که حتی رنگ 
انتخابات را ندیدند و زنــان در آن حقی 
ندارند اما برای آن کشورها گزارشگری 

انتخاب نمی شود.«
این هــا اما در شــرایطی اســت که 
نمی توان از اهمیت رسیدگي به مسائل 
بهداشتي و مراقبت های پزشکي زندانیان 
غافل شــد چراکه حل دعاوي مربوط به 
علت فوت در زندان به عهده قوه قضائیه 
و سازمان پزشکي قانوني است و اکنون 
که ریاست قوه قضاییه بنا بر تحول جدی 
دارد و قانون تحــول را مبنای عملکرد 
خود قرار داده اســت؛ جا دارد راهکاریی 
برای رســیدگی های دقیق پزشــکی و 
اطالع رسانی دقیق و درست در این زمینه 
اتخاذ کند؛ چراکه جلو ضرر و آسیب را از 

هر سو بگیریم منفعت است.

واکنش سخنگوی قوه قضاییه به حادثه اخیر در زندان اهواز؛

زندانی، سیاسی نبود

خبر

 عماد افروغ با تاکید بر نگرانی اش از یکدستی 
حاکمیت، درباره ی رسالت رسانه ها در این وضعیت 
می گوید: وقتی مردم در یک پیمایش ملی روی هم 
رفته 2۶ درصد می گویند که گرایش چپ و راست 
داریم یعنی ۷۴ درصد از آن ها نیســتند؛ این ۷۴ 
درصد را چه کسی باید نمایندگی کند؟ شما باید 

نمایندگی کنید.
به گزارش انصاف نیوز، افروغ می گوید: »دیدم 
مجلس جای بنده نیســت. احســاس کردم که 
نمی توانم اهداف بلند و روشــنگرانه خــود را از 
طریق مجلس دنبال کنم. قبل از آن فکر می کردم 
که مجلــس نزدیک ترین کانــون حاکمیت به 
آگاهی بخشی و روشــن فکری است؛ بعد متوجه 
شدم که آن قدر آن جا تراکم البی ها، جناح زدگی 
و سیاست زدگی است که بهتر است قالب و شکل 

آگاهی بخشی خود را عوض کنم.«
وی ادامه داد:زمانی که ســال ۸۴ رقابت های 
انتخاباتی انجام می شد، دو رقیب باال آمدند. آقای 

هاشمی رفســنجانی و آقای احمدی نژاد. بنده 
سیاست های آقای هاشــمی را دنبال می کردم، 
باالخره ایشان هشت سال رئیس جمهور بودند، 
نقد هایی به سیاست های اقتصادی ایشان داشتم. 
نقدهایــم هم بازتاب پیــدا می کــرد. در یکی از 
یادداشت هایم هفده نقد به سیاست های اقتصادی 
ایشان وارد کردم، اما هیچ گاه به حریم و شخصیت 
ایشان هتاکی و بداخالقی نکردم؛ زیرا معتقدم این 
رفتار ها ارزش نقد را پایین می آورد. نقد به محتوا 

تعلق می گیرد و نه به شخص.
نماینده اسبق تهران تصریح کرد:حدس می زدم 
که با استقرار دولت جدید، یک هم نوایی ناموجه 
بین دولت و مجلس شکل می گیرد؛ احساس کردم 
که باید یک باردیگر ناقوس دیکتاتوری را به صدا 
دربیاوردم. کمااینکه در دولت قبل هم همین کار 
را کردم، وقتی که دولت وقت با مجلس ششم یکی 
شد؛ زیرا که مجلس باید همیشه نقاد و ناظر باشد. 
اگر که بخواهد کامال در اختیار دولت ها باشد که 

این نقض غرض است. آن موقع این امر باعث شد 
که من زنگ خطر دولت گرایی پارلمانی را به صدا 
دربیاورم و این اتفاق هم افتاد. دقت کنید که دو سال 
اول، مجلس هفتم، خیلی خوب و منتقد بود؛ اما به 
محض اینکه دولت جدید آمد کامال در دام دولت 
جدید افتاد.افروغ با بیان اینکه آمدم در عرصه مدنی 
به فعالیت هایم ادامه دادم،گفت:توصیه ی بنده به 
مسئولین این است که در برابر نقد هایی که از آن ها 
می شود سعه صدر داشته باشند. امام یک جمله 
زیبا دارد که بنده نقل به مضمون می کنم. ایشان 
می فرمایند: »حتی تخطئه هم موجب سازندگی 
است«. حاال نقد که دیگر جای خود دارد. تخطئه تان 
کردند! از آن فرصت بسازید، جواب بدهید! جواب 
عالمانه بدهید! گفتند شما این کار و آن کار را کردید، 
شما هم جواب دهید با سند هم جواب دهید، اینکه 

برای شما یک فرصت است.
این تحلیلگر سیاسی ادامه داد:خیلی نگرانم که 
با توجه به اینکه تقریبا می شود گفت که حاکمیت 
یک دست شده، و این خود زنگ خطری را به صدا در 
می آورد. ان شاءاهلل که این یک یک دستی، مضمونی 
باشد. یک دستی مضمونی یعنی یک قانون اساسی 
داریم، یک آرمان انقالب و اهــداف و ارزش های 
متعالی داریم، که همه درحال حرکت به سمت آن 

باشیم. این خیلی خوب است؛ اما من می ترسم که 
این یکدستی مضمونی تبدیل شود به یک دستی 
جناحی و این زنگ خطر خواهد بود؛ زیرا جامعه 
بدون تکثر معنا ندارد؛اداره ی کشورهم بدون تکثر 
معنا ندارد. یک جناح نمی تواند کشور را اداره کند. ما 
می گوییم وحدت در عین کثرت. یعنی کثرت باید 

نمود داشته باشد.
افروغ خاطرنشان کرد:وقتی یک دست می شود 
نگرانم که نقد به محاق بــرود. نگرانم که عده ای 
احساس کنند باید با این یک دستی جناحی، هم نوا 
باشند، و هم به تملق بیافتند و هم جلوی منتقدین 
را بگیرند. این نگرانی و هشدار جدی بنده است. نه 
تنها که به تملق بیافتند و جلوی منتقد را بگیرند 
بلکه با هتاکی و بی حرمتی همان اتفاقی را رقم بزنند 

که در دولت قبل از روحانی شکل گرفت.
وی ادامه داد:بنده صراحتا بگویم که بنده منتقد 
سیاســت های اقتصادی آقای روحانی بودم، اما 
روزنامه ی ایران که وابسته به دولت بود، نقدهایم 
را نسبت به سیاســت های اقتصادی دولت آقای 
روحانی بازتاب می داد و کوچک ترین بی حرمتی ای 
نمی کرد. برخالف این موضــوع در دولت قبل از 
آقای روحانی در همین روزنامه؛ هرجا مطلبی از 
من می دیدند یک ستون ویژه داشتند و بد و بیراه 

حواله ی بنده می کردند. این نشان دهنده چیست؟ 
نگرانی بنده االن همین است که نکند خدای نکرده 
رسانه ها درگیر سیاســت های رسانه ای آن زمان 
شوند.وی گفت:وقتی مردم در یک پیمایش ملی 
روی هم رفته 2۶ درصد می گویند که گرایش چپ 
و راست داریم یعنی ۷۴ درصد از آن ها نیستند. این 
۷۴ درصد را چه کسی باید نمایندگی کند؟ شما 
باید نمایندگی کنید. یعنی ۷۴ درصد تحت تاثیر 
این صف آرایی های کاذب سیاسی نیستند، یعنی 
نیاز هایی دارند و اتفاقا التزام به انقالب و اســالم و 
میهن و هویت دارند، اما حاضر نیستند این مصالح را 

فدای منافع روزمره عده ای بکنند.

عماد افروغ:

ازیکدستشدنحاکمیتمیترسم
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اکنون که ریاست قوه قضاییه 
بنا بر تحول جدی دارد و 

تحول دستگاه قضا را  مبنای 
عملکرد خود قرار داده است؛ 

جا دارد راهکاریی برای 
رسیدگی های دقیق پزشکی 

و اطالع رسانی دقیق و 
درست در مورد وضعیت 

زندانیان اتخاذ کند؛ چراکه 
جلو ضرر و آسیب را از هر سو 

بگیریم منفعت است

پری شاکرین
سفرمقامکرهایبهاتریش
برایرایزنیبااعضایبرجام

مقام کره ای برای رایزنی با اعضای برجام راهی 
اتریش شد.به گزارش ایلنا به نقل از یونهاپ، چوی 
جونگ کان معاون اول وزیر امور خارجه کره جنوبی، 
چوی جونگ کان، وارد فرودگاه بین المللی اینچئون 
در غرب سئول شــد تا عازم  وین پایتخت  اتریش، 
برای دیدار با نمایندگان کشــورهای عضو برجام و 

آمریکا شود.
    

تاییدخبراقناعایرانتوسط
روسیهوچیندرمذاکرات

ســایت خبری نزدیک به دبیرخانه شــورای 
عالی امنیت ملی )نورنیوز( صحــت این خبر را 
تایید کرد که  در مذاکرات هسته ای اخیر در وین، 
روســیه و چین، ایران را متقاعد کرده اند برخی 
خواسته های حداکثری خود را کنار بگذارد و ایران 
هم پذیرفته مذاکرات را بر اساس پیش نویسی که 
در بهار گذشته توســط دولت قبلی ایران تنظیم 
شــده بود آغاز کنند.با این حــال نورنیوز درباره 
این موضوع توضیحاتی ارائه کرده است.نخست 
اینکه؛ مطلب مذکور گرچه درســت است اما با 
ادبیاتی ارائه می شود که مخاطب را دچار اشتباه 
برداشت می کند.اخبار رسمی که از سوی ایران 
در خصوص توافق بر سر پیش نویس های جدید 
نیز منتشر شده از نظر ماهوی تفاوتی با اظهارات 
اولیانوف ندارد چرا که در این خصوص اعالم شد: 
نظرات ما در متن اولیه اعمال شد و طبیعتا بر این 
اساس متن جدیدی در دستور قرار گرفته، اما پایه 
و مبنای متن جدید، متن ۶ ژوئن است.دوم اینکه؛ 
طبیعتا همه پیشنهادات ما در متن ۶ ژوئن اعمال 
نشده و مسئله عجیبی هم نیست. آیا واقعا اینکه 
ما با مشورت روسیه و چین پیشنهاداتمان را برای 
اعمال در متن ۶ ژوئن تعدیل کردیم نشان دهنده 
این است که دو کشور ذکر شده نظراتشان را به ما 

تحمیل کرده اند؟
    

مقام  صهیونیستی:
آمریکااشتباهکرد
ازبرجامخارجشد

یک عضــو پارلمــان رژیم صهیونیســتی در 
مصاحبه ای ادعا کرد که هــر گونه اقدام این رژیم 
علیه ایران برای خاورمیانــه فاجعه بار خواهد بود 
.به گزارش ایسنا، احمد الطیبی یک عضو کنست 
در گفت وگو با خبرگــزاری آناتولی درباره برخی 
تهدیدها برای اقــدام علیه ایران از ســوی رژیم 
صهیونیستی هشــدار داد و گفت که در اسرائیل 
اتفاق نظر برای چنین حملــه ای وجود ندارد.وی 
همچنین گفت که خروج آمریکا از توافق هســته 
ای با ایران یک اشتباه بزرگ بود و بعید می داند که 
واشنگتن به  ماجراجویان اسرائیلی اجازه دهد که 

منطقه را درگیر یک جنگ ویرانگر، کنند.
    

تعیین107میلیوندالرغرامت
برایششنفرازمسافران
هواپیمایاوکراینی

دادگاه عالی آنتاریوی کانــادا ایران را به دلیل 
ســرنگونی هواپیمای اوکراینی به پرداخت ۱0۷ 
میلیون دالر غرامــت محکوم کرد.بــه گزارش 
خبرگــزاری آناتولی ترکیه ،ایــن تصمیم در پی 
شــکایت ۶ نفر از ۶۳ شــهروند کانادایــی که در 
هواپیمای مســافربری بوئینــگ ۷۳۷ متعلق به 
خطوط هوایی اوکراین که درایران با خطای انسانی 
سرنگون شــد، اعالم شد.بر این اســاس، قاضی 
ادوارد بلوبابــا از دادگاه عالی آنتاریو ۱00 میلیون 
دالر غرامت جزایی برای تقســیم در بین وارثان 
شش قربانی تعیین کرد.قاضی دادگاه این مبلغ را 
بابت خسارات مادی و آسیب های روحی وارده به 
خانواده های بازماندگان به اضافه هزینه های دادگاه 

شاکیان تعیین کرده است. 
    

چراازحقوقخودتان
کمنمیکنید؟

روزنامه جمهوری اســالمی نوشت: بودجه کل 
کشــور باید بگونه ای تنظیم و اجرا شود که بتواند 
گره های زندگی مردم را بگشاید. اینکه مسئوالن 
کشــور اعم از تقنینی و اجرایی بنشینند و تصمیم 
بگیرند و از مــردم بخواهند برای اجرائی شــدن 
مصوباتشان سختی هایی را تحمل کنند، در هیچ 
قانون و آیین نامه ای پیش بینی نشده است.سؤال 
اینســت که در الیحه بودجه ۱۴0۱ برای کاهش 
حقوق و مزایای نمایندگان مجلس، وزرا، معاونان 
وزرا، مدیران کل، رؤسای قوا و سایر مسئولین ارشد 
چه پیش بینی هایی شده اســت؟ برای حذف حق 
مأموریت ها، کاهش هزینه های تشریفاتی سفرهای 
داخلی و خارجی، مخارج پذیرائی هــا و برگزاری 
همایش های بی خاصیت چه تدابیری اندیشــیده 

شده است؟ 

روی موج کوتاه

زمانی که »ابراهیم رئیسی«، رئیس جمهوری 
اصولگرای ایــران در اواخر ماه جاری از روســیه 
بازدید می کند انتظار می رود که قرارداد همکاری 
امنیتی و دفاعی 20ساله به ارزش ۱0 میلیارد دالر 
را با روسیه امضا کند که به طور بالقوه شامل خرید 

ماهواره نیز خواهد شد.
به گزارش فرارو به نقــل از رادیو و تلویزیون 
دولتی ترکیه )تی آرتی(، قــرارداد تازه به عنوان 
تمدید قرارداد پیشین که در سال 200۱ میالدی 
امضا شد، قلمداد می شود که به طور خودکار هر 
پنج سال یکبار تمدید می شود. با این وجود، تهران 
در ســال 2020 میالدی در تمدید این قرارداد 
قدری تعلل از خود نشان داد که نشان دهنده نیاز 
تشخیص داده شده برای به روزرسانی متن آن بود.
در ادامه گمانه زنی های این رسانه آمده است: 
تمهید اصلی برای سفر رئیسی به روسیه مسیری 
است که توسعه همکاری های نظامی - فنی ایران 
و روسیه را هموار خواهد کرد.  رئیسی قرار است 

عالوه بر شکل دادن به توافق دفاعی مورد انتظار 
بین تهران و مسکو، روابط دوجانبه بین متحدان 
طبیعی را تعمیق بخشد.تاکید بر منحصر به فرد 
بودن تماس هــا در این حوزه از ســوی »محمد 
باقری« رئیس ستاد کل نیرو های مسلح ایران در 
سفر پاییزی اش به روسیه مطرح شد. با این وجود، 
آن مقام بلندپایه نظامی ایران یک موضوع را مطرح 

کرد: البته روابط بین مسکو و تهران قوی است، 
اما »هنوز به مرحله تشکیل یک بلوک نظامی« 
نرسیده اســت.تهران انتظار دارد دست کم 2۴ 
جنگنده سوخو - ۳5 و جنگنده های چند منظوره 
فوق مانورپذیر از روسیه خریداری کند. جدی بودن 
عزم ایران آنجا مشخص می شود که نیروی هوایی 
آن کشور تاکنون ۳2 خلبان را انتخاب کرده که 
در حال یادگیری چگونگی پرواز با ســوخو - ۳5 
هستند. کارشناسان می گویند اگر مسکو و تهران 
در ژانویه به توافق برســند کار مقدماتی تقریبا 

بالفاصله پس از آن آغاز خواهد شد.
موضوع جداگانه، تمدید عمر مفید، تعمیر و 
نوسازی هواپیما های میگ -2۹ و 25 فروند سوخو 
-2۴ است که در نیروی هوایی ایران در خدمت 

هستند.همزمان این فرض وجود دارد که ایران 
ممکن است خواستار خرید سامانه پدافند هوایی 
اس -۴00 از روسیه شــود. با این وجود، توجه به 
این واقعیت که روســیه با اسرائیل برای محدود 
کردن فروش تسلیحات پیشرفته به کشور های 
»غیر قابل اعتماد« به توافق رسیده ممکن است 
سبب شود تهران از طرح این خواسته خودداری 
نماید. طرح یاعدم طرح این خواســته احتماال 
آزمونی برای سنجش میزان اعتماد بین روسیه 
و ایران است.کارشناســان تردید دارند ایران که 
کماکان تحت فشار ناشی از تحریم های غرب قرار 
دارد بتواند به طور کامل هزینه تمام قرارداد های 
دفاعی روسیه را بپردازد. در این راستا، ایران با تمام 
درخواست های تســلیحاتی گسترده اش آماده 

نوعی مبادله کاال به کاال یا تهاتر است: عرضه منابع 
نفتی در ازای دریافت محصوالت نظامی.

در سال جاری، با توجه به کشف میدان گازی 
چالوس در بخش ایرانی دریای خزر که براساس 
برآورد ها ایران را قادر می ســازد تا 20 درصد از 
سوخت مورد نیاز کشور های اروپایی را پوشش 
دهد نگرانی کارشناسان غربی نسبت به این موضوع 
افزایش یافته که تهران می تواند در ازای دریافت 
نوعی حمایت نظامی و سیاسی از چین و روسیه 
توســعه و انتقال گاز از چالوس را به شرکت های 

تجاری آن دو کشور واگذار کند.
با این وجود، کارشناسان روسی با دیده تردید 
نسبت به چنین تهاتری میان ایران و روسیه نگاه 
می کنند. »یوری لیامین« کارشــناس نظامی 
می گویــد: »ایران می تواند با روســیه به مبادله 
کاال های کشاورزی و منابع طبیعی بپردازد و ظاهرا 
مذاکراتی در این زمینه در سطح متخصصان بین 

تهران و مسکو در حال انجام است«.

گمانه زنی وب سایت رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه: 

رئیسیقراردادهمکاری۲0سالهایرانوروسیهراامضامیکند


