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توجیه اتهامات رئیس جمهور 
کره جنوبی علیه ایران از سوی 

وزارت خارجه این کشور
وزارت  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
انتشار  با  جنوبی  کره  خارجه  امور 
رئیس جمهور  اخیر  اتهامات  بیانیه ای 
این کشور را بی ارتباط با روابط تهران-

سئول تلقی کرد.
وزارت امــور خارجه کره جنوبی گفت 
کــه اظهــارات یون ســوک یــول، رئیس 
جمهور این کشور در امارات متحده عربی »بی ارتباط« با 

روابط سئول با تهران بوده است.
وزارت امور خارجه کره جنوبی در بیانیه ای مطبوعاتی 
خواستار خودداری از تفسیر بیش از حد و غیرضروری این 

اظهارات رئیس جمهور کره شد.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: از زمــان برقــراری روابــط 
دیپلماتیک با ایران در 1962، کشور ما روابطی مشارکتی و 
دوستانه با ایران داشته است و تعهد ما نسبت به تداوم 

پیش برد روابط دوجانبه دوستانه با ایران پابرجا است.
رئیس جمهــور کره جنوبــی کــه در روزهــای اخیــر بــه 
ابوظبی ســفر کــرده در دیــدار با 150 ســرباز کــره جنوبی 
مســتقر در امــارات در اظهاراتی خــارج از عرف دیپلماتیک 

مدعی شد که ایران دشمن امارات است.
»یول« در جریان این دیدار اظهار کرد: دشمن امارات، 
کشوری که دشمن امارات، ملتی که بزرگترین تهدید علیه 
آن اســت، ایران است و دشــمن ما نیز کره شمالی است. 

در نتیجه ما وضعیتی بسیار شبیه به امارات داریم.
در واکنش به مطرح شدن این اظهارات، ناصر کنعانی، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایــران، گفت: اظهارات نقل 
شــده از ایــن مقــام کره ای نشــانگر عــدم اطــاع کامل از 
مناســبات تاریخی و دوســتانه جمهوری اسامی ایران با 
کشــورهای حــوزه خلیج فــارس از جمله امــارات متحده 
عربی و تحوالت بسیار سریع و مثبت در این زمینه است.
تاکیــد کــرد: وزارت  ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی 
امــور خارجه بــا جدیت مواضع اخیر این کشــور و به ویژه 
اظهارات رئیس جمهــور آن در مورد روابط ایران و امارات 
را که فاقد کمترین وجاهت دیپلماتیک اســت، در دســت 
پیگیری دارد و منتظر توضیح وزارت خارجه کره جنوبی در 

این زمینه است.

رفتار اغتشاش گران
 بر مبنای دیکتاتوری بود

مسؤول  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
دانشجویی  بسیج  اسبق  سیاسی 
دانشگاه های تهران با اشاره به حوادث 
اخیر گفت: مهم ترین ویژگی دیکتاتوری 
ادبیات  با  که  است  این  نوین  و  مدرن 
دموکراتیک و مردم ساالرانه دیکتاتوری 
می کنند و تک تک رفتار اغتشاشگران بر 

مبنای دیکتاتوری بود.
مجتبی ثابتی گفت: مهم ترین ویژگی دیکتاتوری مدرن 
و نوین این است که با ادبیات دموکراتیک و مردم ساالرانه 
دیکتاتــوری می کننــد و نفاق سیاســی و گفتمانــی دارند، 
در واقــع کنش این افراد حتی رادیکال تــر از دیکتاتورهای 

سنتی است.
بــا مفهــوم دیکتاتــوری  از اوایــل انقــاب  وی افــزود: 
مواجه بودیم و ریشــه این اتفاق هم از اقدامات ســازمان 
مجاهدین خلق ایجاد شد و کنش هایی که بعد از آن بنی 

صدر داشت.
ثابتی گفت: اخیرا با دیکتاتوری نرم و نوین در دانشگاه ها 
مواجــه بودیــم و اغتشــاش گران بــه شــعارهای دروغین 

خودشان مثل آزادی بیان و اندیشه هم رحم نکردند.
ایــن فعــال ســابق دانشــجویی ادامــه داد: ایــن افراد 
مخالفــان عقیــده و نظرشــان را متهــم بــه بــی عقلــی و 
دیکتاتــوری می کردنــد در حالیکه تک تک رفتارهایشــان بر 

مبنای دیکتاتوری بود.
وی افزود: شما پزشکی را می بینید که برخاف سوگند 
خودش به یک شــهروند عادی لگد و آسیب می زند و بعد 
ما بحث می کنیــم این موضوع محاربه اســت یا نه، قطعا 
همین پزشــکی که بر خاف ســوگندش عمــل می کند اگر 
دســتش به ساح می رســید از دیکتاتورها بدتر هم عمل 

می کرد.
ثابتی تاکید کرد: متاســفانه با اســاتید دانشگاهی هم 
مواجه هســتیم که ادعــای تحصیات حقوقــی و حوزوی 
دارنــد ولی بــا ابتدایی تریــن ادبیات حقوقــی چالش های 
غیر واقعی ایجاد می کنند و با ادبیات حقوقی ساده ترین 

قوانین را به سخره می گیرند.
وی ادامه داد: این افراد اگر قابلیت دیکتاتوری سنتی را 
دارا بودند قطعا از آن به بدترین شکل استفاده می کردند، 
همانطور که شــاهد بودیم این اساتید حتی در نمره دهی 
به دانشــجویان مخالف عقیده شــان هم با قساوت قلب 

برخورد می کنند.
ایــن فعــال ســابق دانشــجویی گفت: مــا اســاتیدی را 
مشــاهده کردیم کــه در تجمعات حاضر می شــدند و این 
افراد که باید دعوت به مدارا و کار تبیین را در دانشــگاه ها 
انجــام دهنــد، همراه فحش هــای رکیک در کف دانشــگاه 

شدند.
ثابتی در پایان تأکید کرد: رسالت جریان های انقابی این 
اســت که یک بار برای همیشه تکلیفشان را با این دست از 
جریانات مشخص کنند، این افراد نه تنها در بزنگاه ها ادای 
دیــن نمی کننــد بلکه بــر عکــس دانشــجویان را جری تر 

می کنند.

نگاه

سئول

ویسی

ثابتی

واکنش کاردار ایران به سکوت رسانه های معاند درباره اعترافات افسر انگلیس
سپهرغرب، گروه سیاسی: کاردار جمهوری اسامی ایران در لندن در توئیتی با اشاره به اعتراف افسر پلیس لندن به جرایم جنسی و سکوت رسانه های معاند فارسی زبان گفت: »کجا هستند بی بی سی فارسی و تروراینترنشنال که کوچکترین گزارشی ارسال کنند تا چه رسد 
به حمایت از قربانیان؟سیدمهدی حسینی متین ادامه داد: ظاهرًا اینجا پای منافع دولت فخیمه در میان است، نه منافع ملی مردم ایران که سنگش را به سینه می زنند!« دیوید کریک، افسر 48 ساله پلیس لندن روز دوشنبه با اعتراف به ارتکاب 49 مورد جرم از جمله 

20 مورد تجاوز جنسی موجب شوک و وحشت در افکار عمومی انگلیس شد. این افسر پلیس که محل خدمت او شهر لندن عنوان شده همچنین به تعرض جنسی، تاش برای تجاوز جنسی و انجام بازداشت های بی پایه و اساس اعتراف کرده است.
این پرونده از ســـوی مقامات قضایی انگلیس یکی از تکان دهنده ترین پرونده های مربوط به جرائم پلیس عنوان شده است.

گروه  سپهرغرب، 
استاد  یک  سیاسی: 
سیاست  گفت:  دانشگاه 
کردن  اثر  کم  و  زدن  دور 
خوبی  سیاست  تحریم 
و  نیست  کافی  اما  است 
وجود  غم  و  هم  این  باید 
داشته باشد که تحریم ها حتمًا رفع شود.
جغرافیــای  دانشــیار  ویســی  هــادی 
گفتگویــی  در  تهــران  دانشــگاه  سیاســی 
و  دریایــی  تمــدن  اهمیــت  خصــوص  در 
توجه مســئوالن کشــورمان به حــوزه دریا، 
گفــت: اگرچــه بحــث تمــدن دریایــی ممکن 
اســت بــرای برخــی رســانه ها جدید باشــد، 
امــا ســال های زیــادی اســت کــه راجــع بــه 
آن صحبــت می شــود. آقــای ماهــان کــه از 
معروف تریــن نظریه پــردازان در جغرافیای 
پایه هــای  و  بنیان هــا  جــزو  و  سیاســی 
جغرافیــای سیاســی اســت، بیــش از صد و 
بیســت سال پیش این بحث را مطرح کرد و 

ما همیشــه بر آن تأکید داشتیم.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات ارتــش برای 
توسعه ســواحل مکران، گفت: خوشحالیم 
و  کــرده  پیــدا  عمومیــت  بحــث  ایــن  کــه 
ســازمان ها و ارگان هــای مختلــف بــه ایــن 

حــوزه توجــه کردنــد. امیدواریــم کــه 
این روند اســتمرار داشــته باشــد و 

بــه یــک گفتمــان مســلط و حاکم 
بــر کشــور تبدیــل شــود چراکــه 

نقطــه  می توانــد 
نجــات  و  عطــف 

باشد. کشورمان 

جنوب  در  زیادی  بسیار  پتانسیل   
شرق ایران وجود دارد

ایــن اســتاد دانشــگاه خاطرنشــان کرد: 
اگــر بخواهیــم بــه صــورت تخصصــی راجع 
به ســواحل مکران صحبت کنیم، پتانســیل 
بســیار زیادی در جنوب شــرق ایــران وجود 
دارد. مــا جنــوب شــرق ایــران را بــه عنوان 
یــک منطقــه حاشــیه ای، پیرامونــی و عــدم 
توســعه می شــناختیم، اما امروز می توانیم 
آن را به دروازه امید و توسعه تبدیل کنیم. 
بــه دلیــل فشــارهای زیــادی کــه بــر بخــش 
فــات مرکــزی ایــران وارد کردیــم از جملــه 
بار اضافــه جمعیتــی، صنایــع، فعالیت های 
رســیده  آن  زمــان  کشــاورزی،  و  اقتصــادی 
کــه مــا نگاهمــان را بــه جنوب شــرق ایران 
تغییر دهیم. ایــن موضوع نه تنها می تواند 
به توســعه اســتان سیســتان و بلوچستان 
کمــک کند و امنیت را برقرار کنــد، بلکه این 
منطقــه می تواند ایران را نجات دهد و یک 
نقطه عطفی برای دوره جدید ایران شــود.

ویســی ادامه داد: ما هنوز نتوانسته ایم 
این موضوع را به یــک گفتمان غالب تبدیل 
کنیــم. به رغم اینکه در زبــان، گفتار و کام، 
امــا  می شــوند  قائــل  اهمیــت  مســئولین 
هنوز برنامه عملیاتی برای توســعه منطقه 
نمی بینیــم. نیــروی دریایــی بــه عنــوان یک 
نیــروی تخصصــی نظامی کار خــود را انجام 
می دهــد اما در مســاله اقتصاد بــه عنوان 
محور و شــاخصه توســعه هنوز توجه الزم 

است. نگرفته  صورت 
وی گفت: توســعه بایــد مورد توجه قرار 
کان  و  نخســت  اولویت هــای  جــز  و  گیــرد 
شــود. حاکمیت باید ایــن کار را انجام دهد 
خ دهد. اما یک ماحظه  و ایــن اتفاق مهم ر
و یــک نکتــه کلیــدی اینجا وجــود دارد و آن 
این اســت که ما همگی دائمًا داریم شــعار 
می دهیم کــه اینجا یک منطقه بســیار مهم 
دسترســی  دارد،  خوبــی  موقعیــت  اســت، 
خوبــی دارد و اســتثنایی اســت؛ اما ســوال 
این اســت کــه چرا تــا کنــون نتوانســته ایم 

بهــره برداری الزم را انجام دهیم؟

شکسته  طریقی  هر  به  باید  تحریم   
شود

ایــن اســتاد دانشــگاه خاطر نشــان کرد: 
در رابطــه بــا بهــره بــرداری از ســواحل یــک 
معضل بســیار بــزرگ در کشــور وجود دارد 
کــه بحــث تحریــم اســت. تحریم بایــد به هر 

طریقــی شکســته شــود. تــا تحریــم وجــود 
داشــته باشــد نمی شــود ایــن ظرفیت ها را 
فعال کرد. اگرچه شــاید بشود گفت جسته 
و گریختــه کارهایــی تحــت عنــوان دور زدن 
تحریم ها و … انجــام گرفته اما این ها هزینه 

ما را باال می برد.
وی افــزود: بــرای اینکــه مــا بتوانیــم بــه 
شــبکه گســترده جهانی وصل شــویم، باید 
راهــکاری در رابطــه بــا تحریم ها پیــدا کنیم. 
اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد مــا واقعــًا امیــدوار 
هســتیم کــه ایــن منطقــه بتوانــد نقطــه ی 
سیاســی،  اقتصــادی،  تاریــخ  در  عطفــی 

نظامی و امنیتی کشــور ما بشود.
ویســی در پاسخ به ســوالی در خصوص 
اینکــه اگــر بتوانیــم ظرفیت هــای مکــران را 
می توانــد  چقــدر  کنیــم،  تبدیــل  فعــل  بــه 
تحریم هــا را بی اثر کنــد، گفت: این موضوع 

از بســیار مهمی اســت. ما  قبل  اگــر 
حداکثــری  کــه فشــار 

ترامــپ  دوره  در 
افتــاد،  اتفــاق 
خریــده  زمــان 

بودیــم و پروژه ما 
از وابستگی  به ســطحی 

بین المللی به ایران رســیده بود، امروز این 
تحریم هــا آنقــدر کارســاز نبــود. یعنی امروز 
برای اینکه ســرمایه گــذار بین المللــی بیاید 
و این پــروژه به یک ســرانجامی برســد باید 
تمــام تاشــمان را بــه کار بگیریــم. بایســت 
در ابتــدا ایــن کار را انجــام می دادیــم امــا 

متأســفانه غافل بودیم.
وی ادامــه داد: آیــا امــروز تــوان داخلی 
می توانــد چرخــه این پــروژه را کامــل کند؟ 
دریایــی  حلقه هــای  و  آهــن  راه  ترانزیــت، 
بین المللــی  بــزرگ  بنــدرگاه  کنــد؟  کامــل  را 
بســیار  کار  می آیــد  بنظــر  کنــد؟  تکمیــل  را 
ســختی است. اگرچه با هندی ها قرار دادی 
بســته شده و قرار بر این شــده که سرمایه 
گذاری هــای الزم صورت بگیــرد، منتهی این 
رونــد دارد بــه کندی پیش مــی رود. اگر این 
اثــر  اتفــاق بیفتــد، آن وقــت تحریم هــا بــی 

می شود.
این اســتاد دانشــگاه تاکید کــرد: به نظر 
مــن تکمیــل ایــن پروژه هــا با وجــود تحریم 
هزینه گزافی را در پی دارد و به کندی پیش 
مــی رود. ما نیــاز داریم کــه این کار تســریع 
شــود و همه هم و غم کشور و حاکمیت در 
وهله اول بایســت این باشــد کــه تحریم ها 
رفع شــود تا بتوانیم از ایــن ظرفیت ها بهره 

کنیم. برداری 
در  دیگــری  ســوال  بــه  پاســخ  در  وی 

خصوص اقدامات انجام شده برای انتقال 
گاز یا نفت به ســواحل مکــران و ترانزیت از 
این منطقه به ســایر نقــاط جهان نیز گفت: 
مــن خودم در ایــن زمینه کار کردم، رســاله 
ارشــدم در این رابطه بــود و در دوره دکترا 
مقــاالت مختلفــی در این خصوص منتشــر 
یــک  اینجــا  کــه  شــده  بحــث  بارهــا  کــردم. 
گــذرگاه مهــم اســت، بارهــا بحث شــده که 
ما یــک پــروژه عظیــم داریــم و می خواهیم 
نفــت و گاز بــه شــبه قــاره هند و پاکســتان 
منتقــل کنیــم و اســمش را خط لولــه صلح 
گذاشــتیم، ســال ها هزینه شــد اما اتفاقی 
صــورت نگرفتــه اســت. راجــع بــه موقعیت 

و  فوق العــاده 
عظیــم  ظرفیت هــای 

تردیــد  کســی  ایــران 
ایــن  ســوال  امــا  نــدارد. 

اقدامــی  چــرا  کــه  اســت 
اســت؟  نگرفتــه  صــورت 

ملــی  خدمــت  در  منافــع  چــرا 
ایــن  از  چــرا  و  نمی گیــرد؟  قــرار 

ظرفیت ها اســتفاده نمی شود؟

شبکه  در  دهیم  اجازه  نباید   
بگذارند کنار  را  ما  بین المللی 

صــورت  بــه  بایــد  داد:  ادامــه  ویســی 
کان بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم. اگرچه 
ما بحث های نظام ســلطه را نفی می کنیم، 
پررنــگ  را  مقاومــت  بحث هــای  اگرچــه 
می کنیــم ولــی نبایــد اجــازه دهیــم کــه در 
ج  شــبکه بین المللی ما را کنار بگذارند. خار
شــدن از این شــبکه آسیب های جدی را در 
پــی دارد. آیــا مــا می توانیــم خودمــان یک 
شــبکه بــزرگ بین المللــی طراحــی کنیــم که 
متولــی آن خودمــان باشــیم؟ بــه نظرم ما 
تــوان و ظرفیــت این کار را نداریــم. ما قبل 
از اینکــه ایــن جــاده را همــوار کنیــم، اول 
آمدیم شــعارهای بزرگی دادیم و خودمان 
را  بــا رقیبــان گاویــز کردیــم و ســایرین  را 
بــر علیــه خــود حســاس کردیم. مــا االن از 
مرحلــه شــعار عبــور کردیــم و بایــد ببینیم 

چه اقــدام عملیاتی می توان انجام داد.
وی افــزود: بــه نظرمن تحریــم موضوع 
بســیار مهمــی اســت. سیاســت دور زدن و 
کــم اثر کردن تحریم سیاســت خوبی اســت 
هزینه هــای  بــه  چــون  نیســت،  کافــی  امــا 
مــا می افزایــد و مــا را در یک چرخــه خراب 
قــرار می دهد. پــس بنابراین بایــد این هم 
و غــم وجــود داشــته باشــد کــه تحریم هــا 
حتمــًا رفع شــود. هرچند متأســفانه هرچه 
به جلــو می رویــم کار ســخت تر و پیچیده تر 

می شود.

باید  غرب،  یا  شرق  به  نگاه  جای  به   
کنیم پیدا  دریایی  نگاه 

مهــم  فاکتــور  دومیــن  گفــت:  ویســی 
ایــن اســت که مــا به جــای نگاه به شــرق و 
از  یعنــی  کنیــم.  پیــدا  دریایــی  نــگاه  غــرب، 
ظرفیت هایــی کــه دریا می توانــد در خدمت 
منافــع ملی قــرار دهــد اســتفاده کنیم. در 
حوزه نظامی و امنیتی توجه نســبتًا خوبی 
امــا در حــوزه اقتصــادی و  صــورت گرفتــه 
بــکار گیــری ایــن ظرفیت ها در حــوزه اقتدار 
ملی کــه پایه آن اقتصاد اســت، عمًال گامی 
برداشته نشده و هنوز در مرحله 
ان شــااهلل  هســتیم.  شــعار 
قوانیــن مدون خوبــی در این 
در  و  شــود  تدویــن  حــوزه 
مــورد  هــم  هفتــم  برنامــه 

بگیــرد.  قــرار  توجــه 
ایــن  هرچنــد 

مه هــا  نا بر
خیلــی  هــم 

جای نقــد دارد. 
عمًال شش برنامه 

کاری  چــه  قبلــی 
ایــن  کــه  داد  انجــام 

برنامه هم انجام دهد. 
بعضــًا در بهتریــن حالت 

اهدافــش  بــه  درصــد   25
رســیده که این یک مشــکل 

اساسی است.
خصــوص  در  ادامــه  در  وی 

خــط راه آهنــی کــه قــرار بــود بــه 
بندرچابهار کشــیده شود نیز گفت: 

این خط راه آهن یک مســیر کریدوری 
و ترانزیتی بزرگ بود که هندی ها خیلی 

بــه دنبــال آن بودنــد. ما دو رقیــب بزرگ 

در این حــوزه داریم چینی ها از ســینگ کیانگ 
و کاشــغر در مرکــز. کریــدور ســینگ کیانگ در 
منتهــی الیــه غرب چیــن بــه گــوادر در جنوب 
پاکســتان رقیــب کریدور مــا بــود. هندی ها با 
ایرانی ها وارد مذاکره شدند و هدف اصلی این 
بود که خط راه آهنی در چابهار احداث شــود. 
این برنامــه تا حدودی خوب پیش رفت و بعد 
از برجام اتفاقات خوبی صورت گرفت، سرمایه 
گذاری هــای خوبی انجام شــد ولــی کار باز گره 
خورده و متأســفانه تحریم ها باز دارد تأثیرات 
ثانــوی می گــذارد و کار بــه ســرانجام خوبــی 

نرسیده است.
ویسی با اشاره به مشکات زیر ساختی در 
منطقه گفت: جاده ســاحلی کنــارک به چابهار 
یــک جاده کم عرض، تاریک و محلی اســت؛ در 
حالی که ما باید یک بزرگراه ســاحلی از ســاحل 
ایران پاکســتان تا بندر عباس داشــته باشــیم 
و ایــن بزرگــراه و شــاهراه ســاحلی بایــد اینجا 
یک شــبکه درســت کند. به موازات آن راه 
آهن هــم باید باشــد. تمــام تمرکز 
زاهــدان،  چابهــار،  راه آهــن  مــا 
مشــهد شــده، چرا برای اینجا 
فکــری نمی کنیم؟ یک شــبکه 
خــط لولــه هــم بایــد در اینجا 
ساخته شود. وقتی همه این 
سرمایه گذاری ها صورت بگیرد 
می توانیــم صحبــت از توســعه 
کنیــم. اینکه یــک بندر و اســکله 

جزئی بسازیم کافی نیست.
دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
خاطرنشــان کــرد: همانطــور کــه 
عســلویه  در  گهــره  از  می دانیــد 
یــک خــط لولــه به نــام خــط لوله 
صلح آمد کــه قرار بــود از منطقه 
زاهدان و سیســتان و بلوچستان 
تــا پاکســتان گاز رســانی کنیم که 
بــه دلیل مشــکاتی کــه بین هند 
و پاکســتان وجــود دارد و عــدم 
اعتماد هندی ها به پاکســتانی ها 
پاکســتانی ها  کــه  تعهداتــی  و 
در کشــور خــود بایســتی انجــام 
پــروژه  آن  ندادنــد،  و  می دادنــد 
متوقف شــده است. پروژه بعدی 
این اســت که خط لوله به ســمت 
چابهــار و کنــارک منتقــل شــود و 
از اینجا یک اســکله نفتــی دیگر را 
فعال کنیم و به بازارهای آســیایی 
هند، کره، چین و ژاپن دسترســی 
پیــدا کنیــم و بتوانیــم یــک مزیت 
رقابتــی نســبت بــه قطــر و ترکیه 

داشته باشیم.

 متأسفانه تمام هم و غم 
دولت پرداخت حقوق است

وی افــزود: ایــن اتفــاق خوبی 
اســت کــه تا حــدودی هــم انجام 
شده ولی مشکل سرمایه گذاری 
در بندرگاه داریم. متأسفانه تمام 
هــم و غم دولــت پرداخت حقوق 
است و تمام بودجه کشور دارد صرف 
ایــن قضیــه می شــود و پروژه های 
رقمــی  بــه  عمــًال  مــا  عمرانــی 
نزدیــک بــه صفــر تبدیل شــده 
اســت. متأســفانه پروژه های 
متوقــف  مــا  عمرانــی 
نیازمنــد  و  اســت  شــده 
ی  ی ها ر ا یه گذ ما ســر
و  خارجــی 
بین المللــی 
. هستیم

یقی رفع شود یم ها باید به هر طر تحر

ما هنوز نتوانسته ایم 
این موضوع را به یک 
گفتمان غالب تبدیل 

کنیم. به رغم اینکه در 
زبان، گفتار و کالم، 

مسئولین اهمیت 
قائل می شوند اما 

هنوز برنامه عملیاتی 
برای توسعه منطقه 

وی  نمی بینیم. نیر
دریایی به عنوان یک 

وی تخصصی  نیر
نظامی کار خود را ا...

در حال حاضر شاهد حضور 
داعشی ها، تکفیری ها، و 
صهیونیست ها، تجزیه طلبان 
وهای  پان ترک، انگلیسی ها و نیر
ناتو در آذربایجان هستیم.

وی با بیان مطلب فوق و 
پیش بینی تحقق آن از دو سال 
وه ها  ود: این گر پیش تاکنون، افز
علیه امنیت ملی ایران فعالیت 
کرده و خواهند کرد. در گذشته 
تأثیرات مخرب امنیتی آنها را 
در داخل مشاهده کردیم. این 
موضوع در آینده افزایش خواهد 
یافت لذا الزم است، ایران 
قاطعانه برخورد کند.

این کارشناس مسائل بین الملل 
تأکید کرد: در ایران کسی 
خواهان جنگ و تحرکات 
نظامی نیست؛ اما باید اقدامات 
و راهکارهای متعددی را با 
هزینه های کمتر اجرا کرد و 
تهدیدات را به داخل خاک 
خودشان برگرداند
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سیاست خارجی

مقامات کشورمان 
بارها پیام های قاطع 
خود را در خصوص 
عدم تحمل هرگونه 

تغییر در مرزهای 
رسمی منطقه، اظهار 

داشته اند. برگزاری 
مانورهای نظامی 

متعدد در جوار خاک 
آذربایجان هم بخشی 
از پیام های ایران برای 

در هم شکستن خطای 
محاسبات مسئولین 

باکو بوده است.
در این خصوص 

حتی برخی تسهیالت 
ترانزیتی کشورمان...

سیاسی

قفقاز

انگلیس، صالحیت موعظه دیگران درباره حقوق بشر را ندارد
سپهرغرب، گروه سیاسی: ناصر کنعانی در واکنش به اظهارات مقامات لندن در مورد اعدام »علی رضا اکبری« دارای تابعیت مضاعف ایرانی _ انگلیسی در صفحه توییتر خود نوشت: »اقدام انگلیس در تعرض به امنیت ملی جمهوری اسامی ایران، با پاسخ قاطع اطاعاتی و قضائی ایران مواجه 

شده است. سر و صدای رژیم انگلیس و حمایت برخی مدعیان حقوق بشر در اروپا از لندن، نشان دهنده قانون گریزی و قانون شکنی آنان است.
رژیم انگلیس که عضو خانواده سطنتی اش کشتن 25 انسان بی گناه را در حد حذف مهره شطرنج می بیند و از آن شرمنده هم نیست، همراه با کسانی که چشم بر این جنایت جنگی پوشیده اند، صاحیت موعظه دیگران درباره حقوق بشر را ندارند.«

در حال حاضر شاهد حضور 
داعشی ها، تکفیری ها، و 
صهیونیست ها، تجزیه طلبان 
وهای  پان ترک، انگلیسی ها و نیر
ناتو در آذربایجان هستیم.
وی با بیان مطلب فوق و 
پیش بینی تحقق آن از دو سال 
وه ها  ود: این گر پیش تاکنون، افز
علیه امنیت ملی ایران فعالیت 
کرده و خواهند کرد. در گذشته 
تأثیرات مخرب امنیتی آنها را 
در داخل مشاهده کردیم. این 
موضوع در آینده افزایش خواهد 
یافت لذا الزم است، ایران 
قاطعانه برخورد کند.
این کارشناس مسائل بین الملل 
تأکید کرد: در ایران کسی 
خواهان جنگ و تحرکات 
نظامی نیست؛ اما باید اقدامات 
و راهکارهای متعددی را با 
هزینه های کمتر اجرا کرد و 
تهدیدات را به داخل خاک 
خودشان برگرداند

سپهرغرب، گروه سیاسی: الزم 
برای  قاطعی  پاسخ  تهران،  است 
حضور نیروهای فرا منطقه ای به 
باکو بدهد، تا خواب های کج الهام 

علی اف تعبیر نشود.
اواخــر هفتــه گذشــته محمــد 
مجلــس  رئیــس  قالیبــاف،  باقــر 
بــرای حضــور در ســیزدهمین  شــورای اســامی 
مجمــع عمومــی ســازمان مجالــس آســیایی بــه 
ترکیه ســفر کرده بود. وی در حاشیه این اجاس، 
دیدارهای دو جانبه و 3 جانبه ای با مقامات ترکیه 
و آذربایجــان داشــته اســت. او در ایــن دیدارها در 
خصوص موضوع قفقاز و مســائل پیش آمده در 
قره بــاغ و نیز برخی تمایات جهــت تغییر مرزهای 
منطقــه و شــکل گیری کریــدور زنگــزور بــه گفتگو 

پرداخته است.
در این خصــوص رئیس مجلس با تأکید قاطع 
بــر اینکه جمهوری اســامی ایران بــه هیچ عنوان 
تغییــر در مرزهــای منطقــه را نمی پذیــرد، اظهــار 
داشــته اســت کــه ســوء تفاهم هایی بــا جمهوری 
آذربایجان پیش آمده بود که این مســائل برطرف 
شــده اســت. ضمن آنکه در آینده ســفری به باکو 

خواهد داشت.
قطعًا این نشســت ها و مذاکرات با کشورهای 
همســایه، می توانــد موجــب همگرایــی بیشــتر، 
کاهــش تنش هــا و افزایش ســطح همکاری های 
منطقــه ای شــود. موضوعی که در شــرایط تداوم 
تحریم هــای غــرب، ســبب بازمانــدن پنجره هــای 
تعامــل ایران با دیگر کشــورها و کاهش فشــارها، 
خواهــد شــد. بخصــوص آنکــه برخی کشــورها و 
دولت هــا در منطقــه راهبــردی قفقــاز بــه دنبــال 

کاهش اقتدار ژئوپولیتیکی ایران هستند.
امــا واقعیت میدانی آن اســت کــه از حدود دو 

ســال پیــش بــه صــورت آشــکار، شــاهد حضــور 
نیــز  و  صهیونیســتی  رژیــم  دســت اندازی های  و 
قفقــاز  منطقــه  در  انگلیســی ها  و  آمریکایی هــا 
هســتیم. ترکیــه و آذربایجــان نیــز با همپوشــانی 
منافــع خود با دولت های فــرا منطقه ای به دنبال 

شکل گیری داالن تورانی ناتو هستند.
در ســال 1399 طــی جنــگ قره بــاغ، مناطــق 
آزاد  ارمنســتان  دســت  از  آذربایجــان،  اشــغالی 
شــد. اما بعد از آن سیاســت دفاعی باکو با هدف 
آزادســازی مناطق اشــغالی کشــورش، بــه راهبرد 

تهاجمی و تجاوزکارانه تبدیل شــده اســت. 
آنان به دنبال اشــغال بخش هایی از 

سرزمین ارمنستان هستند.
می خواهــد  باکــو 
بخش هایــی  زور  بــه 

ســیونیک  اســتان  از 
ارمنستان را در جوار مرز 
ایران و رود ارس تصرف 
صــورت  ایــن  در  کنــد. 
بــا اتصال بــه نخجوان 

بــه  مســتقیمًا 
دســت  ترکیــه 
یافــت  خواهنــد 

کریــدور  و 
یتــی  نز ا تر

شــمال جنوب 
ایران به روسیه 
چالــش  بــه  را 
خواهد کشید.

 اعتراف علی اف به زیاده خواهی
تازه گــی  بــه  نیــز  آذربایجــان  رئیس جمهــور 
اعتراف کرده اســت کــه در ماجرای کریــدور زنگزور 
خواسته ای بیشتر از آنچه در توافقنامه سه جانبه 

مسکو ذکر شده است، دارد.
الهــام علــی اف رئیــس جمهــور آذربایجــان در 
مصاحبــه بــا رســانه های این کشــور در خصوص 
اصــرار خود برای ایجاد کریدور زنگزور با اشــاره به 
اینکــه این پروژه در بیانیه ســه جانبه 19 آبان 2020 
منعکــس شــده اســت، گفتــه 
درســت  اســت: 

اســت کــه در آنجــا کلمه »کریــدور زنگــزور« وجود 
ندارد، اما در آن بیانیه به صراحت اعام شده است 
که بایــد بین مناطق غربــی آذربایجان و جمهوری 
خودمختــار نخجــوان ارتبــاط حمل ونقلــی وجود 
داشــته باشــد و ارمنســتان آن را فراهم کند. بعد 

از آن من شــخصًا اصطاح 
دایــرة  وارد  را  زنگــزور«  »داالن 

المعارف ژئوپولیتیک کردم!
واضح است کشور آذربایجان 
به هیــچ عنوان همتراز و هم وزن 
ایران نیست. تهران سیاست های 
راهبردی بزرگتریــن قدرت جهان 
بــه  آســیا  غــرب  منطقــه  در  را 
چالش کشــیده و ناکام گذاشــته 

اســت. کشــورمان مصافــی تمــام عیــار و موفــق 
بــا آمریکایی هــا دارد؛ لــذا باکو نبایــد دچار خطای 
محاســبه شــود و با پشــتوانه برخی حمایت های 
دولت هــای منطقــه ای و فــرا منطقــه ای، از صبــر 
اســتراتژیک ایــران قدرتمنــد، ســو اســتفاده کند. 
قطعــًا در آینده نه چندان دور و با اقدامات قاطع 
ایــران، خیــاالت علــی اف از ســرش خواهــد پرید و 
آتــش سیاســت های غلــط او دامــان خــودش را 

خواهد گرفت.

در  صهیونیست ها  خطرناک  حضور   
آذربایجان

روســیه  مســائل  کارشــناس  بهمــن  شــعیب 
حــال  در  گفــت:  خصــوص  ایــن  در  اوراســیا  و 
حاضــر شــاهد حضــور داعشــی ها، تکفیری هــا، و 
صهیونیست ها، تجزیه طلبان پان ترک، انگلیسی ها 

و نیروهای ناتو در آذربایجان هستیم.
وی بــا بیان مطلب فوق و پیش بینی تحقق آن 
از دو ســال پیش تاکنون، افزود: این گروه ها علیه 
امنیت ملــی ایران فعالیــت کــرده و خواهند کرد. 
در گذشــته تأثیرات مخرب امنیتی آنها را در داخل 
مشــاهده کردیم. این موضــوع در آینده افزایش 
خواهد یافت لذا الزم است، ایران قاطعانه برخورد 

کند.
این کارشــناس مســائل بین الملــل تأکید کرد: 
در ایــران کســی خواهان جنگ و تحــرکات نظامی 
نیست؛ اما باید اقدامات و راهکارهای متعددی را 
با هزینه های کمتر اجرا کرد و تهدیدات را به داخل 

خاک خودشان برگرداند.
وی افزود: باید با بخشی از خاک جهان اسامی 
کــه پایــگاه صهیونیســت ها شــود، برخوردهــای 
جــدی و قاطــع صــورت گیــرد. پیام هــای هشــدار 
آمیــزی بــه آنهــا بدهیم. ضمــن آنکه الزم اســت از 
برخــی سیاســت های مماشــات آمیز پرهیــز کنیــم 
زیرا موجب افزایش نفوذ صهیونیســت ها در آنجا 
و افزایــش اقدامــات خرابکارانــه علیه کشــورمان 

می شود.
بهمن با اشــاره به زمان بر بودن حل مشکات 
سیاســی خاطــر نشــان ســاخت: مشــکات بایــد 
به صورت ریشــه ای و عمیق برطرف شــود. شــاید 
برای رفع هر مشــکل نیاز به صدها ساعت جلسه 

است.

ایران  بزرگ  کشور  حد  در  علی اف  الهام   
نیست

این کارشــناس مســائل روســیه و اوراسیا 
اظهــار کــرد: »الهــام علــی اف« و ظرفیت هــای 
جمهــوری آذربایجــان، در حــد کشــور بــزرگ و 
قدرتمنــدی ماننــد ایــران نیســت. آنها اساســًا 
چنیــن ظرفیتــی را ندارنــد که بتواننــد وارد فضای 
تنش با ایران شــوند. اما در واقع بازیگران پشــت 
صحنه ای هســتند که هدایت و مدیریــت را در آن 
کشــور برعهده دارند. متأســفانه برخــی نهادهای 
تصمیم گیــر داخلــی حاضــر به پذیرش جــدی این 

موضوع نیستند.
وی افــزود: در واقــع ایــن رژیــم صهیونیســتی، 
ترکیــه آمریــکا و انگلیــس اســت کــه در موضــوع 
آذربایجــان تصمیم گیــری می کنند. الهــام علی اف 
تحــت نفــوذ آنها قــرار گرفتــه و عمل می کنــد. در 
نتیجــه اساســًا جمهــوری آذربایجــان یــک بازیگــر 
مســتقل نیســت که بخواهد خود مســتقًال، وارد 

تنش با ایران شود.
رژیــم  واقــع  در  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  بهمــن 
صهیونیســتی همــان راهبــردی را کــه مــا در برابــر 
آنــان و در جــوار مرزهــای ســرزمین های اشــغالی 
انجــام داده ایــم را می خواهد، در کنــار مرزهای ما 
در آذربایجان صورت دهد. الزم است این تهدید را 

بخوبی درک کرد.

 خطر محور پان ترکی و ناتویی علیه کشور
اظهــار  بین الملــل  مســائل  کارشــناس  ایــن 
یــک  آذربایجــان  ارمنســتان و  نبایــد میــان  کــرد: 
کشــور را انتخاب کنیم، بلکه الزم اســت سیاســت 
قفقازی مان، متناســب امنیت و منافع ملی کشور 
باشــد؛ وقتی برخی کشــورها تــاش می کنند یک 
محــور پان ترکی و ناتویی را علیه کشــور ما شــکل 
بدهند، قاعدتًا ما هم باید مدیریت منسجم خود 

را در منطقه داشته باشیم.
منافعــی  و  تهدیــدات  دلیــل  بــه  افــزود:  وی 
مشــترکی کــه میان مــا و ارمنســتان وجــود دارد، 
می توانــد منجر بــه یک همــکار جــدی در منطقه 

قفقاز شود.

 لزوم هشیاری و تشدید اقدامات تهران
قاطــع  پیام هــای  بارهــا  کشــورمان  مقامــات 
خــود را در خصــوص عــدم تحمل هرگونــه تغییر 
در مرزهــای رســمی منطقــه، اظهــار داشــته اند. 
برگــزاری مانورهای نظامی متعــدد در جوار خاک 
آذربایجــان هم بخشــی از پیام های ایــران برای در 
هم شکســتن خطای محاسبات مســئولین باکو 

بوده است.
در این خصوص حتی برخی تسهیات ترانزیتی 
کشــورمان برای دسترســی جمهــوری آذربایجان 
و نخجــوان مــورد بازبینــی واقــع شــده اســت. 
بی تردیــد، ایــن پیام هــا می توانــد موجــب تغییــر 
در سیاســت های اعمالــی باکــو شــود، امــا بایــد 
همچنان با درایت و هوشــیاری تحوالت را ارزیابی 

کرد.
در واقــع باکــو هم راه های ارتباطــی مندرج در 
توافق نامه ســه جانبه با ارمنســتان و روســیه را 
می خواهد و هم به دنبال آن است که زمین های 
عبوری این کریدور، در خاک ارمنستان را هم برای 
همیشه متعلق به خود کند. این موضوع کریدور 
شــمال جنوب ایــران را نابــود خواهد کــرد. برای 
همین است که ایران با هرگونه تغییر در مرزهای 

منطقه بشدت مخالف است.
بدیــن ترتیــب الزم اســت بــا هوشــیاری کامل 
همه تحوالت منطقه توســط نهادهــای امنیتی، 
اطاعاتی و سیاسی مورد رصد واقع شود. صرف 
برخــی نشســت ها و وعده های داده شــده، البته 
در جایگاه خود الزم است اما کافی نخواهد بود.

قطعــًا برخــی تســامح ها و ســاده انگاری ها و 
فرصــت ســوزی هایی کــه در دهه 70 خورشــیدی 
صــورت  آذربایجــان،  دولــت  اهــداف  مــورد  در 
گرفتــه اســت، نباید تکرار شــود. از این رو ضرورت 
ذکاوت  و  درایــت  بــا  کشــورمان  مقامــات  دارد 
حضــور نیروهــای داعش و رژیم صهیونیســتی در 
آذربایجــان را دقیقًا رصــد کنند. ارائه واکنش های 
سخت مناســب به باکو در کنار افزایش گفتگوها 
و نیز کســب برتری در فضای نرم رســانه ها، حباب 
رویاهــای غیــر واقع بینانــه دولــت باکــو را از بیــن 

خواهد برد.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
با  ایران  دادن  قرار  فشار  تحت 
در  ایران  تصویر  تضعیف  هدف 
دور  جهانی،  عمومی  افکار  میان 
کردن  محدود  متحدان،  از  کردن 
در  ایران  آفرینی  نقش  عرصه 
بین المللی  و  منطقه ای  مسائل 
ایران در سیاست  و در یک کلمه، »عقب راندن« 
به  اروپایی  کشور  سه  هدف  مهمترین  خارجی، 

همراه آمریکا بوده است.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در ســخنرانی 
12 آبــان و در روزهایــی کــه خیابان هــای تهــران و 
تعــدادی دیگر از شــهرهای ایران هنــوز جوالنگاه 
اغتشاشــگران و آشــوب طلبانی قــرار داشــت کــه 
بــا تحریک رســانه های خــارج از ایــران و گروهی از 
مقامــات اروپایــی و آمریکایی به اســم مردم و به 
بهانه فوت خانم مهســا امینی، زندگی را بر مردم 
کوچــه و خیابــان ســخت کــرده و بــه خیــال خام 
خــود منتظــر تغییــرات بنیادیــن در ایــران بودند، 
ایــران  در  جــاری  تحــوالت  ویژگــی  مهمتریــن  از 
»رمزگشــایی« کردنــد و بــا توصیــف آنچــه بعد از 
فــوت خانم امینــی رخ داده بود به عنوان »جنگ 
ترکیبــی«، نگاه هــا و توجه ها را به ابعــاد مختلف 

تحوالت معطوف کردند.
»جنــگ ترکیبــی« کــه از اواســط شــهریور ماه 
علیــه ایــران بــه راه انداخته شــد، ابعــاد و زوایای 

پیــدا و پنهــان مختلفی دارد که برخــی از این زوایا 
بــرای هــر ناظــر بی طــرف و منصفی، با مشــاهده 
عینــی تحــوالت جــاری در کــف خیابان هــا، قابــل 
درک و تشــخیص بــود، هر چند در همان شــرایط 
نیز بســیاری خود را پشت نام »مطالبات مردمی« 
پنهان می کردند و نمی خواستند شرایط حساس 
کشــور را درک کننــد، و برخــی از زوایــای آن را نیــز 
مرور زمــان، نور بر آن خواهــد تاباند و بر همگان 

آشکار خواهد شد.
اما تقریبا می توان گفت در ســه دهه گذشــته 
ایــران هیچــگاه بــا چنیــن شــرایط پیچیــده ای که 
ترکیبــی«  »جنــگ  عنــوان  بــه  آن  از  درســتی  بــه 
یاد شــده، روبرو نشــده بــود. شناســایی ابعاد و 
زوایــای مختلف این »جنگ ترکیبی« باید بخشــی 
از »جهــاد تبیین« در کشــور باشــد. زوایای پیدا و 
پنهان آن که شناســایی شــد، هر کــدام از آن باید 
به درســتی و با حوصله مورد بررسی موشکافانه 
بــرای  بــرای مدیریــت آن و تــاش  قــرار گیرنــد و 
جلوگیــری از تکــرار آن برنامه های ریــزی راهبردی 

متناسب، انجام داد.
ایــن  ابعــاد  از مهمتریــن  بــدون تردیــد یکــی 
»جنــگ ترکیبــی« حوزه سیاســت خارجــی بود که 
شایســته توجــه دقیق اســت. در حوزه سیاســت 
خارجــی در 4 ماه گذشــته و متعاقب تحوالتی که 
به دنبال فوت خانم امینی در کشور اتفاق افتاد، 
چنــد جریــان قــوی شــکل گرفــت کــه راهبــری هر 

یــک از این جریان هــا را یکی از کشــورهای آمریکا، 
فرانســه، انگلیــس و یــا آلمان برعهده داشــتند و 
این مربع راهبری، دنباله روی زیادی هم داشــتند 
کــه به دالیــل مختلف انتخــاب دیگری جــز دنباله 
روی چشــم بسته از رویکرد این هسته 4 کشوری، 

نداشتند.
آنچه این کشــورها در این مــدت انجام دادند 
باید بعنوان بخشی از حافظه تاریخی دیپلماسی 
و سیاســت خارجی کشــور به درستی ثبت و مورد 
توجــه قرار گیــرد و در تمام معــادالت و مراودات 
آینده حوزه سیاســت خارجی، همواره جای ثابتی 
در عناصر تشــکیل دهنده رویکردها و راهبردهای 

ما در سیاست خارجی داشته باشد.
»اتخــاذ سیاســت ابراز بــی میلی بــه مذاکرات 
هســته ای«، »افزایــش تحریم هــا بویــژه در حوزه 
حقــوق بشــر«، »برگــزاری نشســت ویژه شــورای 
کمیســیون  »تشــکیل  ژنــو«،  در  بشــر  حقــوق 
بشــر«،  حقــوق  شــورای  توســط  یــاب  حقیقــت 
»لغــو عضویــت ایــران در کمیســیون مقــام زن« 
و »فراخوانــدن تکــراری ســفرای ایــران در اروپــا« 
بخشــی از آن چیــزی اســت که این کشــورها در 4 
ماه گذشــته علیه ایران انجام دادنــد و تمام آنها 
را نیــز به پشــتوانه »پروپگانادا« ) بــا هدف بدنام 
ســازی و ســیاه نمایی با اســتفاده از رســانه های 
فارســی زبــان و غیرفارســی زبان، فضــای مجازی 
و ســلیبریتی هــا(، »ســازمانهای بین المللــی« و » 

دادن میدان جوالن به جریان ها و جامعه ایرانی 
معانــد در خــارج از کشــور« صورت گرفته اســت. 
این اقدامــات بصورت کامل با تحریک عالی ترین 

مقامات این 4 کشور صورت گرفت.
برای طراحان و برنامه ریــزان »جنگ ترکیبی«، 
»سیاســت خارجــی« ادامه »خیابان«هــای ایران 
بــود که باید دچار خشــونت و آشــوب و بی ثباتی 
می شــد بنابرایــن در ادامــه آنچــه در خیابان های 
برخــی از شــهرها ترویــج می کردند، بــه دنبال آن 
بودنــد که میــوه آن را در حوزه سیاســت خارجی 

بچینند.
تحت فشــار قرار دادن ایران بــا هدف تضعیف 

تصویــر ایــران در میــان افــکار عمومــی جهانــی، 
کــردن  محــدود  متحــدان،  از  ایــران  کــردن  دور 
عرصــه نقــش آفرینی ایران در مســائل منطقه ای 
رانــدن«  کلمــه، »عقــب  یــک  در  و  بین المللــی  و 
ایــران در سیاســت خارجــی و مجبور کــردن ایران 
بــه ســکوت و انفعــال و در نهایــت »امتیازگیری« 
حداکثــری از ایــران بویژه در مذاکرات هســته ای، 
مهمتریــن هــدف ســه کشــور اروپایی بــه همراه 

آمریکا بوده است.
ایرانیــان هیچ تردیدی در مورد عمق دشــمنی 
ترکیبــی و ریشــه دار 3 قدرت اروپایــی و آمریکا با 
ایران ندارند اما آنچه این کشور در 4 ماه گذشته 

کردنــد بــدون تردیــد یکــی از علنــی تریــن، نفرت 
بارتریــن و پیچیده ترین نوع دشــمنی هایی بوده 
اســت که در دهه های گذشــته در خصوص ایران 

از ســوی این سه کشور، صورت گرفته است.
توجــه بــه تمــام جزئیــات آنچــه این کشــورها 
انجام داده اند می تواند چراغ راهنمای مناســبی 
حــوزه  ریــزان  برنامــه  و  گــذاران  سیاســت  بــرای 
سیاســت خارجی باشــد تــا در هرگونه مــراوده و 
تعاملــی بــا آنها، ایــن را مدنظر قــرار دهند که آن 
کســی که روبروی آنها نشسته )هر یک از مقامات 
ســه کشــور اروپایــی( چــه برنامــه ای بــرای ایران 

داشتند ولی ناکام ماندند.

بررسی جـــنـــگ تـــرکیــبـــی سه قدرت اروپایی علیه ایران
 در حوزه سیاست خارجی

وایای  »جنگ ترکیبی« که از اواســط شــهریور ماه علیه ایران به راه انداخته شــد، ابعاد و ز
وایــا برای هر ناظــر بی طــرف و منصفی، با  پیــدا و پنهــان مختلفــی دارد کــه برخــی از این ز
مشــاهده عینــی تحــوالت جــاری در کف خیابان ها، قابل درک و تشــخیص بــود، هر چند 
در همــان شــرایط نیــز بســیاری خود را پشــت نــام »مطالبــات مردمــی« پنهــان می کردند و 

نمی خواستند شرایط حساس کشور را درک کنند،...

سیاست ایران در قبال قفقاز چگونه باشد؟

خیاالت خام علی اف!
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انتقال 2 میلیارد و 800 
میلیون لیتر سوخت مایع به 

نیروگاه های کشور
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
لوله  خطوط  شرکت  مدیرعامل 
به  اشاره  با  ایران  نفت  مخابرات  و 
کشور  نیروگاه های  به  سوخت رسانی 
گفت: طی 9 ماه سال جاری 2 میلیارد و 
800 میلیون لیتر سوخت به نیروگاه های 

کشور انتقال داده شده است.
 ارســان رحیمــی بــا اشــاره به رونــد سوخت رســانی به 
نیروگاه های کشــور تصریح کرد: درحال حاضر نیروگاه های 
متصل به شــبکه خطوط لولــه طبق برنامه تعریف شــده 

سوخت مورد نیاز خود را دریافت می کنند.
وی اظهــار کــرد: بــا کاهــش شــدید دمــا و باتوجــه بــه 
ناتــرازی گاز و نیاز مبــرم نیروگاه ها برای تامیــن خوراک، این 
امر با ارســال سوخت مایع به عنوان سوخت جایگزین به 

نیروگاه ها از بستر شبکه خطوط لوله در حال انجام است.
رحیمی با اشاره به سهم 60 درصدی شبکه خطوط لوله 
در روند انتقال سوخت و فرآورده های نفتی گفت: از ابتدای 
ســال جاری تا پایان آذرماه، دو میلیــارد و 800 میلیون لیتر 
ســوخت مایع به نیروگاه های کشــور از طریق خطوط لوله 

انتقال نفت تحویل داده شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون 19 نیروگاه کشــور به شبکه 
خطوط لوله متصل هستند، بیان کرد: باتوجه به نقشی که 
این مجموعه در بهینه ســازی مصــرف انرژی و صرفه جویی 
در ســوخت دارد، اتصــال 9 نیروگاه دیگر به به این شــبکه 
در دســتور کار قــرار گرفته اســت. به گفته رحیمــی، این امر 
مســتلزم تامین حدود 590 میلیارد تومان اعتبار است که 
درصدد هستیم بر اساس اعتبارات محقق شده  و اولویت 

بندی های انجام شده این برنامه عملیاتی شود.
به گفته وی در راســتای اجرای این برنامه، آذرماه ســال 
جاری نیروگاه شــهید سلیمی نکا به شبکه خطوط متصل 

شده است.

ایران و جهان

سردار فدوی

 ارسالن رحیمی

بورس

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
بورس  در  خودرو  عرضه  جهان: 
محافل  نقل  روزها  این  کاال 
حتی  و  اقتصادی  متعدد 
از  بسیاری  و  است  اجتماعی 

مردم را درگیر خود کرده است.
عرضــه خــودرو در بورس کاال 
ایــن روزهــا نقــل محافــل متعــدد اقتصــادی و 
حتی اجتماعی اســت و بسیاری از مردم را درگیر 
خود کرده اســت، موافقان این طرح می گویند 
عرضــه خــودرو در بــورس در صــورت افزایــش 
عرضــه، می توانــد قیمت هــا را کاهــش داده و 
هــم زمان به نفع مردم و خودروســازان اســت، 
امــا عــده ای دیگــر ایــن نظــر را قبــول نداشــته 
و می گوینــد بــه علــت افزایــش قیمــت خــودرو 
نســبت بــه قیمــت کارخانــه، عرضــه خــودرو در 

بورس باید متوقف شود.
متعــدد  عرضه هــای  گذشــته  هفته هــای  در 
خــودرو در بــورس کاال شــکل گرفتــه و برخی از 
قیمــت خودروهــا بــه اندازه ای کاهشــی شــده 
بودنــد کــه مردم را بــرای حضور در بــورس کاال 
و خرید خودرو بدون نیاز به قرعه کشــی ترغیب 
کــرد بــه طوری کــه خودروی شــاهین بــا قیمت 
کارخانــه به فروش رســید و تفاوت 200 میلیون 

تومانــی را با بازار آزاد رقم زد.
برخــی از دالالن تــاب نیــاورده و بــه انحــای 
مختلــف دنبــال خــروج عرضه خــودرو از بورس 
بودنــد تــا جایــی که شــاهد فشــار بــرای خروج 
عرضــه خودروی دنا پاس از بــورس بودیم اما 
بــا پیگیری های قاطع ســازمان بــورس و وزارت 
اقتصــاد دوباره خــودروی دنا به انــدازه 2 برابر 
عرضــه تعییــن شــده در بورس کاال عرضه شــد 
کــه درنهایــت بــا اختــاف 250 میلیــون تومانی 

نســبت به قیمت بازار آزاد به فروش رسید.

اقتصاد  و  دستوری  اقتصاد  تفاوت   
تقاضا عرضه- 

نویــد رجایــی، کارشــناس اقتصــادی در ایــن 
باره تشــریح کرد: علــم اقتصاد، علــم تخصیص 
منابــع کمیــاب بــه نیازهــای نامحــدود بشــری 
اســت. اگر نگاهی بــه اقتصاد ایران در ســالیان 
گذشــته داشته باشــیم متوجه خواهیم شد که 
بــه علت تــورم، خودرو دیگر یــک کاالی مصرفی 
نیســت و بســیاری از افراد به این کاال به چشــم 
یــک ســرمایه گــذاری نــگاه می کننــد. بــا توجــه 
بــه تحریم هایــی کــه در ســالیان گذشــته علیــه 
کشــورمان وجود داشــته خودروســازها عاوه 
بــر هزینه هــای زیــادی کــه بابــت افزایــش دالر 
بهشــان تحمیل شــد در واردات قطعــات نیز با 
دردســرهای زیــادی مواجــه بودنــد و در نتیجه 
بهــای تمــام شــده، تولیــد هــر خــودرو بــه طرز 
چشــمگیری افزایــش پیدا کرد. از ســوی دیگر با 
مواجه شــدن با چنین وضعیتی و برای افزایش 
رضایت هــا میــان مــردم دولــت قبلــی تصمیــم 
گرفــت از طریق اقتصاد دســتوری، امور کشــور 
را در پیــش ببــرد کــه اگــر چــه دســتوری بــودن 

قیمت هــا  می توانــد  مــدت  کوتــاه  در  اقتصــاد 
را کنتــرل کنــد امــا در بلنــد مــدت محکــوم بــه 

است. شکست 
این کارشــناس اقتصادی اضافه کرد: یکی از 
بزرگتریــن اشــتباهاتی که بعد از آن انجام شــد 
ثبت نام خودرو توســط خودروســازهای کشــور 
بــدون دریافــت وجه بــود. همین عامــل باعث 
شــد تا مــردم به ثبت نــام خودرو به چشــم یک 
التــاری نــگاه کننــد که هر چنــد هفته بــه راحتی 
می توانند در آن شــرکت کنند و در نتیجه سدی 
از تقاضــا کاذب بــه ســمت خــودرو روانــه شــد 
و متقاضیــان واقعــی کــه توان خریــد خودرو را 
نداشــتند ناامیدانــه به ســمت بــازار آزاد رفتند 
و در نتیجــه افزایــش تقاضــا باعــث شــد قیمت 
خودروهــا مســیر صعودی بگیــرد. همانطور که 
در ابتــدای مطلب نیز ذکر شــد وجــود تحریم ها 
و افزایش قیمت دالر، هزینه های خودروسازان 
را بــاال برد و قیمت های دســتوری ســبب شــده 
بــود تــا شــرکت ها تمایلــی بــه عرضــه محصول 
خــود نداشــته باشــند چرا کــه هــدف اصلی هر 
کسب و کاری کسب سود است و قیمت فروش 
پایین تــر از هزینه ها یک دیوانگی محض اســت. 
حال با ورود خودرو به بورس کاال، اولین متغیر 
اقتصــاد یعنی عرضــه و تقاضا فعال شــد. خب 
ایــن خبر بســیار بدی بــرای مافیای ایــن صنعت 

اســت چــرا کــه در بــورس کاال شــفافیت بســیار 
باالتری را نســبت به بازار آزاد شــاهد هستیم و 
از ســوی دیگر بــا توجه به مکانیســم بــازار تنها 
متقاضیــان واقعی بــرای خرید خودرو وارد گود 
می شــوند. زمانی که عرضــه و تقاضا در بورس 
کاال شــکل گرفت اگر چه دالل ها تاش کردند با 
استفاده از قیمت های بسیار باالتر موانع جدی 
در قیمــت گذاری بــه وجود آورند امــا اقدامات 
هوشــمندانه ناظرین و مســئوالن بــورس کاال 
ســبب شــد تا جلوی اردرهای نامتعــارف گرفته 
شــود و درنتیجــه خــودرو بــا قیمــت تعادلی به 

دســت مصرف کننده واقعی برسد.

شرکت های  مالی  صورت  در  تحول   
خودروساز

رجایــی افــزود: زمانــی کــه خــودرو بــا قیمت 
تعادلــی به دســت مصرف کننده برســد صورت 
مالی های شــرکت های خودروسازی نیز متحول 
ایــن  گــذاران  ســرمایه  نتیجــه  در  و  می شــود 
صنعــت را بــرای ســرمایه گــذاری بســیار جذاب 
می بیننــد و در نتیجه بخشــی از پول ســرگردان 
به راحتــی جذب ســرمایه گذاری مولــد خواهد 
شــد و ایــن مــورد از مزایــا جذابیت بــورس کاال 
نســبت بــه ســایر بازارهاســت. پس بــا توجه به 
وضــع فعلی توصیه می شــود عرضــه خودروها 

کــه  باشــد چــرا  ادامــه داشــته  بــورس کاال  در 
در بــازار بــا تقاضــای کاذب مواجــه هســتیم و 
هرگونــه جلوگیری از عرضه می تواند مشــکات 
بیشــتری در پــی داشــته باشــد و از ســوی دیگر 
ســرمایه گــذاران نیــز نــگاه منفی پیــدا خواهند 
کــرد و بازی دو ســر باخــت برای دولــت خواهد 
کاال  بــورس  جذابیت هــای  از  دیگــر  یکــی  شــد. 
در  کــه  چــرا  اســت  کاال  دریافــت  تضمین هــای 
گذشــته به علت کمبود قطعه و مشکات دیگر 
در مــواردی مشــاهده شــده که خودروســازان 
در زمــان سررســید از تحویــل خــودرو اجتنــاب 
کردنــد اما حضــور خودرو در بورس کاال ســبب 
شــده دیگر خریــداران دغدغه ای در ایــن زمینه 

باشند. نداشته 
رجایی در پایان گفت: نکته دیگری که بســیار 
حائــز اهمیــت اســت وقتــی خــودرو در بــورس 
کاال عرضه شــود دیگر دالالن فرصت اســتفاده 
از ســودهای مفــت بــه بــاد آورده را نخواهنــد 
داشــت و یک بازی دو ســر برد هم برای شــرکت 

عرضه کننده و هم برای فرد خریدار اســت.

اوج  به  خودرو  خرید  برای  تاب  و  تب   
خود رسیده است

کارشــناس  فراقــی  علــی  رابطــه  همیــن  در 
اقتصــادی گفــت: در برهه زمانی قــرار داریم که 
تــب و تــاب بــورس کاال خصوصــًا عرضــه انــواع 
خودروهــا در آن بســیار زیاد شــده و پــای ثابت 
بســیاری از خبرهــا و مــوارد دیگر شــده اســت. 
حــال در پلــه اول مهم تریــن ســوالی کــه بیــان 

می شــود آیــا عرضــه از طریــق بــورس کاال یــک 
رونــد مثبت اســت یا خیــر؟؛ جواب این ســوال 
بــا قطعیــت مناســبی بله اســت زیرا ســاز و کار 
بــورس در تمامــی کشــورها یــک فرآینــد ثابــت 
شــده و جوابگــو اســت کــه در صــورت برنامــه 
مناســب  و  صحیــح  گــذاری  سیاســت  و  ریــزی 
رفــع  را  بازارهــا  دیگــر  مشــکات  از  بســیاری 
می کنــد و بــه خوبــی می توانــد هرکاالیــی را به 
بهتریــن نــرخ خــود از طریــق سیســتم عرضه و 

تقاضــا تنظیم نماید.
فراقی افزود: اگــر بخواهیم مثال کوچکی از 
مثبت بودن این سیســتم داشته باشیم کشور 
چندســالی اســت که درگیر فروش کارخانه های 
خــودرو از طریــق قرعــه کشــی بــود کــه صرفــًا 
ســود مناســبی را در جیــب دالل قــرار مــی داد 
و بــه هیچ عنــوان مصرف کننــده واقعی از این 
سیســتم نفــع نمی برد کــه پس تســهیل عرضه 
آن در بــورس کاال بســیاری از مصــرف کنندگان 
توانســتند به خودرو مورد نیاز خود دسترســی 
داشــته باشــند و بــا افزایش عرضــه و از طریق 
از  بســیاری  تقاضــا  و  عرضــه  کامــل  سیســتم 
قیمت هــای بــازار آزاد در حاشــیه قــرار گرفت و 
محصــول و کاالی مــورد نیــاز بــه راحتــی و بــه 
نــرخ منصفانه تــر در اختیــار مصــرف کننده قرار 

گرفت.
البتــه نکتــه ای هــم کــه شــاید از نظرهــا دور 
مانــده باشــد صرفــًا عرضــه خــودرو نیســت و 
بســیاری از کاالها خصوصًا کاالهایی که توســط 
شــرکت ها تولید می شــوند به خوبی می توانند 

در بازار به قیمــت منطقی تری به مصرف کننده 
برســد مانند تولیدات مصالح ساختمانی، آهن 
آالت و… بــوده و نکته دیگــر حرکت یک قدم به 
ســمت جلو جهت شــفافیت صورت های مالی و 
عملکرد بســیاری از شرکت های فعال در بورس 
کشــور و حتــی بیــرون از آنکــه توانایــی عرضــه 

محصول خود در بورس کاال را دارند اســت.
فرآینــد  از  بــه دور  ایــن سیســتم  اگــر  حــال 
دســتورگونه و کنترل شــده بتوانــد به کار خود 
ادامه دهــد به خوبــی توانایی کنتــرل و تنظیم 
یــا حتــی  تولیــد شــده  از محصــوالت  بســیاری 
خدمــات ارائــه شــده را دارد و آن چیزی اســت 
که اقتصاد کشــور به خوبی نیاز به این مورد را 

میبیند. خود  در 
آخریــن نکته ای کــه دلیل مخالفــت ادامه و 
تســهیل این روند توسط برخی از افراد گردیده 
صرفــًا نحــوه سیاســت گــذاری، اجــرا و ادامــه 
دادن ایــن مســیر اســت کــه افــراد فعــال دل 
خوشــی از این مدیریــت و برنامه ریــزی ندارند 
و خــود فرآینــد بســیار کارآمــد و مفیــد اســت 
ولــی نتیجه آن بســیار متکی به نحــوه مدیریت 
و برنامــه ریــزی و آن چیزی اســت کــه دولت ها 
ضعــف و ناتوانــی خود را در این مســیر نشــان 

داده اند.
ســر  آخــر  در  می تــوان  کــه  هــم  توصیــه ای 
داشــت عــدم تکــرار فرآینــد قبــل و درس گیری 
از آن اســت و درکنــار آن مشــورت و بهره گیری 
از افــراد صاحب نظر واقعی و دلســوز از جنس 
همیــن بازارها می باشــد که می توانــد اتفاقات 
قبلــی را اندکــی جبــران نمایــد و افــراد همیــن 
بــازار هســتند که تــوان کمک به بهبود و رشــد 

آن را دارند.
در کام آخــر هــم برخــی افــراد دل بــه تکرار 
قبلــی  مــوارد  نادرســت  اجــرای  و  اشــتباهات 
بســته اند و در راســتای مخالفت با آن برآمدند 
کــه با توجه بــه اینکه احتمال اجــرا و در نهایت 

نتیجه مســاعدی از این فرآیند

افزایش  باعث  بورس  در  خودرو  عرضه   
شد خواهد  خودرو  تولید 

افزایــش عرضــه خــودرو در بورس عــاوه بر 
اینکــه باعــث کاهــش قیمت در بازار آزاد شــده 
و فرآیند دسترســی مردم به خودرو را آســان تر 
می شــود،  باعــث  کــرد،  خواهــد  شــفاف تر  و 
خودروســازان بــا افزایــش ســوددهی مواجــه 
شــده و بتوانند بدهی ســنگین خــود به قطعه 

کنند. تسویه  را  سازان 
یکــی از مشــکاتی که همیشــه بــازار خودرو 
را اذیــت کــرده عــدم تســویه مطالبــات قطعــه 
ســازان بوده که باعث کاهــش عرضه قطعه به 
خودروســاز و در نهایــت کاهــش تولیــد خودرو 
می شــود در صورتیکــه عرضه خودرو در بورس 
باعــث افزایــش تولید خــودرو و افزایش عرضه 
در بازار و کاهش قیمت نیز خواهد شــد که این 
نکته مهم در بررســی های بسیاری از تحلیلگران 

است. مانده  مغفول 

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
فرمانده  جانشین  جهان: 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل 
اطمینان  گفت:  اسالمی 
 24 حتی  ما  که  می دهم 
ساعت را برای افزایش توان و 
نداده ایم،  دست  از  خود  قوه 
اندک  می دانند  ما  از  ما  دشمنان  آنچه  البته 
که  فهمید  خواهند  درستی  به  زمانی  و  است 

قوه و توان خود را علیه آنها به کار بگیریم.
ســردار علــی فــدوی در یازدهمیــن همایش 
نماد مقاومت، گفت: امام )ره( با شــروع نهضت 
در سال 42، موضوع فلسطین را اولین موضوع 
نهضت اسامی اعام کردند و این مسئله قریب 
به 60 ســال موضوع اول انقاب اســامی بوده 

است. فلسطین موضوع اول امام راحل بود.
وی تصریــح کــرد: دشــمنان در 10 ســال اول 
مــا را درگیــر جنگی کردند کــه فرصت های زیادی 
را از مــا گرفــت تــا نتوانیم به موضوع فلســطین 

بپردازیم.
فــدوی عنــوان کرد: هــم رهبر انقــاب و هم 
ســپاه پاسداران پای کار بودند تا خواسته امام 
در زمینــه حمایــت از فلســطین )ره( را بــرآورده 
کننــد. آنچنان که مقام معظم رهبری فرمودند 
یکی از کارهای بزرگ حاج قاســم ســلیمانی این 

بود که دســت فلسطینی ها را پر کرد.
کــرد:  بیــان  ســپاه  کل  فرمانــده  جانشــین 
آن  در  تخلفــی  و  اســت  حــق  خداونــد  وعــده 
وجود ندارد، رشــید بودن و قوی بودن مردم 
فلســطین اعتقادی اســت که باید از بالقوه به 
بالفعــل تبدیل می شــد که این اقــدام صورت 
گرفــت. امــام )ره( فرمــود کــه کرانــه باختــری 
بایــد به پــا خیــزد، امروز دوســوم ارتــش رژیم 
صهیونســتیی در کرانه باختری زمین گیر شــده 

است.
کــه  دیدیــم  رســانه ها  در  داد:  ادامــه  وی 

جوانــان فلســطینی چگونــه با توســل به خدا 
علیه رژیم صهیونیســتی اقدام می کنند و پیروز 
می شــوند. قطعًا رژیم جعلی صهیونیســت که 
هیــچ ربطی به دین حضرت موســی )ع( ندارد 

از بین خواهد رفت.
فــدوی اظهار کرد: ســپاه پاســداران انقاب 
اســامی مفتخــر اســت بــرای موضــوع اصلــی 
اســام کــه امامیــن قریب 60 ســال آنــرا اعام 
کرده انــد، همــه جانبه پای کار بــوده و خواهد 
بــود. تکلیــف ما را قرآن مشــخص کرده اســت 
و ایــن تکلیف بر ســینه همه پاســداران وجود 

دارد.
جانشــین فرمانــده کل ســپاه عنــوان کــرد: 
اطمینان می دهم که ما حتی 24 ساعت را برای 
افزایــش تــوان و قوه خود از دســت نداده ایم و 

در روندی مستمر، با شتاب پیش می رویم.
وی تصریــح کــرد: آنچــه دشــمنان مــا از ما 
می داننــد انــدک اســت و زمانــی بــه درســتی 
خواهنــد فهمید کــه قوه و توان خــود را علیه 

کار بگیریم. به  آنها 
فدوی خاطرنشــان کرد: هرآنچه در ایران در 
راســتای ایجــاد پیشــرفت و توانمنــدی صورت 
می گیــرد مربــوط بــه کل جهان اســام اســت 
مســتکبرین  برابــر  در  کنــد  اراده  هرکســی  و 
توانمنــدی  ایــن  از  بایســتد  کودک کشــان  و 

برخوردار است .
عنــوان  ســپاه  کل  فرمانــده  جانشــین 
رژیــم  رفتــن  بیــن  از  شــاهد  زود  خیلــی  کــرد: 
صهیونیســت ها  بــود،  خواهیــم  صهیونیســتی 
بــه رهبــری ایــاالت متحــده اقداماتــی انجــام 
می دهنــد امــا بــه زودی شــیطان بــزرگ هم از 

بین خواهد رفت.
بهانــه  بــه  دشــمنان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
فضــای  بــه  را  جوانــان  چشــم های  کرونــا 
مجــازی معطــوف کردنــد، اظهــار کــرد: آنچــه 
بــه  ایــران  در  می خواســتند  صهیونیســت ها 

وجــود بیاورند در مرکزیت خودشــان یعنی در 
تل آویو به وجود آمد.

دوم  اصــل  در  کــرد:  بیــان  فــدوی  ســردار 
قانــون اساســی تاکید شــده کــه از مظلومین 
دفــاع می کنیــم و زیربــار ظلــم نمی رویم.یعنی 
ما بــه صــورت اعتقــادی و عملی بایــد این کار 

را انجام دهیم.
جنــگ  در  فلســطینیان  شــد:  یــاداور  وی 
22 روزه در غــزه ثابــت کردنــد کــه می تواننــد 
مقاومــت کننــد. در جنــگ 33 روزه همه عالم 
از آمریــکا گرفتــه تــا برخــی کشــورهای ضعیف 
حوزه خلیج فارس علیه لبنان حضور داشــتند؛ 

امــا نتوانســتند پیروز شــوند که ایــن موضوع 
مصــداق آیه قــران اســت مبنی بــر اینکه حزب 

خدا پیروز خواهد شد.
فــدوی خاطرنشــان کــرد: مــردم فلســطین 
بیــدار هســتند و در ماه های گذشــته در کرانه 

باختری بــا این واقعیت مواجه بوده ایم.

آنچه دشــمنان از ما می دانند اندک است

ویم. وندی مستمر، با شتاب پیش می ر طمینان می دهم که ما حتی 24 ساعت را برای افزایش توان و قوه خود از دست نداده ایم و در ر
وی تصریح کرد: آنچه دشمنان ما از ما می دانند اندک است و زمانی به درستی خواهند فهمید که قوه و توان خود را علیه آنها به کار بگیریم.

فدوی خاطرنشان کرد: هرآنچه در ایران در راستای ایجاد پیشرفت و توانمندی صورت می گیرد مربوط به کل جهان اسالم است و هرکسی اراده 
کند در برابر مستکبرین و کودک کشان بایستد از این توانمندی برخوردار است .

ود شــاهد از بین رفتن رژیم صهیونیســتی خواهیم بود، صهیونیست ها به رهبری ایاالت متحده  جانشــین فرمانده کل ســپاه عنوان کرد: خیلی ز
ودی شیطان بزرگ هم از بین خواهد رفت. اقداماتی انجام می دهند اما به ز

و در بورس دست دالالن را از سودهای بادآورده کوتاه کرد عرضه خودر

و در بــورس عالوه بــر اینکه باعــث کاهش قیمــت در بازار آزاد شــده  افزایــش عرضــه خــودر
و را آســان تر و شــفاف تر خواهــد کرد، باعث می شــود،  و فرآینــد دسترســی مــردم بــه خــودر
وســازان بــا افزایش ســوددهی مواجه شــده و بتوانند بدهی ســنگین خــود به قطعه  خودر

سازان را تسویه کنند.
و را اذیت کرده عدم تسویه مطالبات قطعه ... یکی از مشکالتی که همیشه بازار خودر


