
موسویان:

تحلیل
| ديپلمات پيشين كشورمان با تاكيد بر اين كه توافق آمريكا و كره شمالى 
با توافق هاى قبلى ميان اين دو كشور و نيز برجام تفاوت اساسى دارد، گفت: برجام 
با چالش هاى داخلى در ايران و آمريكا، منطقه اى و بين المللى مواجه بود اما تنها 
و مهم ترين چالش توافق كره و آمريكا مى تواند چالش داخلى آمريكا باشــد. به 
گزارش كائنات به نقل از ايسنا، سيد حسين موسويان در پاسخ به اين پرسش كه 
ارزيابى شــما به طور كلى از توافق و ديدار رهبران آمريكا و كره چيست؟ چقدر 
فكر مى كنيد اين توافق ماندگار بماند و به سرنوشت برجام از سوى رهبر كره يا 
ترامپ منجر نشود چون هر دو آنها ســابقه خروج از توافق هاى بين المللى و دو 
جانبه را دارند؟ چرا دولت جمهورى خواه آمريكا نگاهى به تغيير سيستم سياسى 
كره شمالى ندارد؟ گفت:  سه نكته قابل توجه اين ديدار از نظر من اين است كه 
اول، هر دو طرف شهامت پذيرفتن ورود به مذاكرات با ريسك بسيار باال را نشان 
داده اند. دوم، هر دو مى دانند كه به هم اعتماد ندارند و سابقه نقض توافقات قبلى 
را هم دارند. يعنى هردو طرف با درك وفرض بى اعتمادى صد درصدى متقابل، 
وارد مذاكره درسطح سران شده اند. سوم، توافق جديد سران آمريكا و كره شمالى 

با توافقات قبلى دو كشور و با برجام تفاوت اساسى دارد.
وى درباره داليل تفاوت توافق آمريكا و كره شمالى با برجام خاطرنشان كرد: 
برجام يك توافق 170 صفحه اى آن هم درمورد يك موضوع، يعنى موضوع هسته 
اى است. در حالى كه توافق سران آمريكا و كره يك توافق يكى دو صفحه اى در 
مورد كليات يك توافق كالن است. هم چنين برجام دشمنانى همچون اسراييل و 
عربستان دارد كه متحد منطقه اى آمريكا هستند و از ابتدا دنبال نابودى آن بوده 
و در دوسال گذشته عمده ظرفيت سياسى - ديپلماتيك - البى گرى - مالى خود 

را صرف نابودى آن كرده اند. در حالى كه توافق سران آمريكا و كره مورد حمايت 
متحدان منطقه اى آمريكا يعنى ژاپن و كره شمالى است. عالوه بر اين، برجام در 
داخل ايران از ابتدا با مخالفان قسم خورده اى مواجه بوده كه براى نابودى آن يك 
لحظه از پاى ننشسته و نخواهند نشست. در حالى كه توافق سران آمريكا و كره 
شمالى در داخل كشور كره شمالى با هيچ مخالفتى روبرو نخواهد شد. از اين رو 
اين مذاكرات  نسبت به مذاكرات ايران و آمريكا در مورد برجام با تهديدات كمترى 
مواجه خواهد بود. چون برجام با چهار چالش داخلى ايران، چالش داخلى آمريكا، 
چالش هاى منطقه اى و بين المللى مواجه بوده است اما مهمترين چالش سران 

توافق آمريكا و كره شمالى، مى تواند چالش در داخل آمريكا باشد.
اين ديپلمات با سابقه كشورمان با تاكيد بر اين كه توافق اخير با توافقات قبلى 
كره و آمريكا متفاوت است زيرا در اين توافق كلى روشن است كه كره در مقابل 
خلع سالح هسته اى و موشكى، امتيازاتى را خواهد گرفت ادامه داد: تضمين هاى 
امنيتى كه هميشه مهمترين خواسته كره شمالى بوده است، پذيرفتن مشروعيت 
سيستم حكومتى كره شمالى توســط آمريكا كه گام اول با ديدار سران و امضاء 
يك توافق رسمى تحقق يافت، آغاز روند برقرارى مناسبات سياسى تازه و روابط 
ديپلماتيك كه اين به معنى آغاز كاهش روند تحريم ها، فشــارها و تهديدهاى 
آمريكا عليه پيونگ يانگ است، موافقت آمريكا با مشاركت كره شمالى در روند 
برقرارى صلح و ثبات در منطقه شبه جزير كره و كاهش روند مانورهاى نظامى 
آمريكا در منطقه از جمله مهم ترين تضمين هايى اســت كه كره شمالى از اين 
توافق به دســت مى آورد. با اين پنج امتياز، تا اينجاى كار، كره شــمالى برنده 
مذاكرات اســت زيرا همه خواســته هاى كليدى خودش را در اين توافق كلى 

گنجانده است. البته ترامپ هم موفق بوده چون با يك بن بست شكنى تاريخى، 
احتمال جنگ را كاهش داد كه هم در آمريكا و هم در سطح بين الملل محبوبيت 

كسب خواهد كرد.
موسويان درباره حمايت سيســتم داخلى آمريكا از اين توافق با بيان اين كه 
سيستم سياسى داخلى آمريكا به قدرى پيچيده است كه معلوم نيست اين روند 
تا پايان ادامه يابد تصريح كرد: اگر كنگره اين توافق را تصويب كند يك قدم مهم 
خواهد بود. منتهى حتى بعد از اين مرحله، تازه مذاكرات كارى دو طرف در مورد 
جزئيات و مراحل اجرايى و تضمين هاى متقابل آغاز خواهد شد كه كارى بس 
سنگين و پر ريسك اســت چون توافقى كالن در دستور كار است نه توافقى در 
مورد يك موضوع. ضمن اينكه آمريكايى ها در برجام نشــان دادند كه تعهدات 

خود را راحت زير پا مى گذارند.
اين ديپلمات پيشين كشورمان در پاسخ به اين پرسش كه تا چه اندازه كره 
شمالى در اين تغيير و چرخش 180 درجه مســتقل است و متاثر از روسيه و 
چين به ويژه شــخص پوتين نيســت؟ گفت: به نظرمن كره شمالى چرخشى 
نداشته زيرا از اول خواستار مذاكرات در ســطح سران و توافق در مورد كالن 
مسائل بود نه فقط هسته اى و موشكى كه در اين توافق كلى به هر دو خواسته 
خود رســيد. قاعدتا هم اين موارد را قبال با چين و روسيه هماهنگ كره و آنها 
هم موافقند. چون مسكو و پكن هيچ وقت راغب به بمب هسته اى كره شمالى 
و جنگ آمريكا عليه اين كشور نبودند. عالوه بر اين اگر اين توافق به پيش رود، 
آمريكا حضور نظامى خود را در شبه جزيره كره كاهش خواهد داد كه از اهداف 

استراتژيك مسكو و پكن است.

ســرمقاله
رستاخیز جان ها

| رضا تقی آبــادی - روز 
قيامــت، از جهــات گوناگونى با روز 
عيد فطر شباهت دارد: 1. شب عيد، 
همه مردم منتظر شنيدن خبر عيدند 
تا خود را بــراى فرداى آن روز آماده 
كننــد. روز قيامت نيز همه انســان 
ها منتظــر دميدن نفخــه صورند و 
با دميــدن آن، همگــى در صحراى 
سوزان محشر گرد مى آيند. 2. مردم 
در روز عيد با لباس هاى متفاوتى به 
ســوى مصلى مى روند؛ برخى لباس 
فاخر و برخى كهنه. روز قيامت عده 
اى ُحليه بهشــتى بر تن دارند و عده 
اى َقِطران (لبــاس جهنميان) به تن 
مى كنند. 3. مركب هاى نمازگزاران 
عيد نيز فرق مى كند. در قيامت نيز 
مركب هاى اهل محشر متفاوت است 
؛ عده اى ســواره مى روند، گروهى 
پياده و دســته اى همچون برق و باد 
مى گذرند.مستحب است روزه داران 
پيش از آنكه نماز عيد را شروع كنند، 
بعد از چهار نماز تكبيرهاى چهارگانه 
را بگويند: نماز مغرب شب عيد، نماز 
عشــاء، نماز صبح و بعد از نماز عيد. 
مفهــوم تكبير، همان بت شــكنى و 
نابودى طاغوت و طاغوتيان و ســتيز 
با مشركان اســت؛ ازاين رو، دشمن 
هميشه از اين فرياد خشمگين است.
عيد فطر اعمال و عباداتى دارد كه در 
روايات معصومان عليهم الســالم به 
آنها پرداخته شده و دعاهاى ويژه اى 
نيز درباره آن آمده است. از سخنان 
پيشوايان معصوم چنين استفاده مى 
شود كه روز عيد فطر، روز گرفتن مزد 
است. از اين رو، در اين روز مستحب 
است انسان بســيار دعا كند و به ياد 
خدا باشــد و روز خود را به بطالت و 
تنبلى نگذراند و خيــر دنيا و آخرت 
را بطلبد.امــام خمينــى رحمه اهللا 
در عيــد فطر ســال 58 ، در پيامى، 
عيد فطر را فرصتى براى گرد آمدن 
مســلمانان اجتماع و جامعه اسالمى 
دانســتند و فرمودند: «اسالم، دين 
سياســت است؛ دينى اســت كه در 
احكام او سياســت به وضــوح ديده 
مى شود.... در هر هفته يك اجتماع 
بزرگ تشكيل مى گردد تا نماز جمعه 
كه در آن مســائل روز و احتياجات 
كشور از جهات سياسى، اجتماعى و 
اقتصادى طرح مى گردد، برپا شود. 
در هر سال دو عيد وجود دارد كه در 
آن، مــردم اجتماع مى كنند و در دو 
خطبــه نماز عيد هم بعــد از حمد و 
درود بر پيامبــر و ائمه ـ صلوات اهللا 
عليهم اجمعين ـ ، جهات سياســى، 
اجتماعى، اقتصــادى و به طور كلى 
احتياجاتى كه كشــور و منطقه دارد 
طرح مى شود و بدين وسيله، ُخطبا، 

مردم را از مسائل آگاه مى كنند».

توافق آمریکا و کره 
در جهت اهداف 
استراتژیک مسکو 
و پکن است

علت!
مى گويند هر چيزى علتى دارد جز تورم و گرانى و حباب سكه 
و دالر و خانه و ماشين! براى اينكه نگوييد حرف سياسى مى زنم 
و هشتگ بارانم نكنيد و روزى ششصدتا پيامك برايم ننويسيد 
يك قصه بى ربط برايتان مى نويسم تا توى كفش بمانيد:مردي 
بود تاجر كه در حياط  قصرش انواع مختلف درختان،  گياهان و 
گلها را كاشته و باغ بسيار زيبايي را به وجود آورده بود. هر روز 
بزرگترين سرگرمي و تفريح او گردش در باغ و لذت بردن از گل 
و گياهان آن بود. تا اين كه يك روز به سفر رفت. در بازگشتبه 
ديدن باغش رفت.اما با ديدن آنجا، سر جايش خشكش زد.تمام 
درختان در حال خشك شدن بودند، رو به درخت صنوبر كرد 
و پرسيد كه چه اتفاقي افتاده ؟ پاسخ داد: به درخت سيب نگاه 
مي كردم و گفتم كه هرگز نمي توانم مثل او چنين ميوه هايي 
بار بياورم و با اين فكر چنان احساس ناراحتي كردم كه شروع 
به خشك شدن كردم.مرد به نزديك درخت سيب رفت، اما او 
خشك شده بود!علت را پرســيد و درخت پاسخ داد: با نگاه به 
گل سرخ گفتم كه هرگز چنين بوي خوشي متصاعد نخواهم 
كرد و شروع به خشك شدن كردم.از آنجايي كه بوته  گل سرخ 
نيز خشك شــده بود علت آن پرسيده شد، پاسخ داد: حسرت 
درخت افرا را خوردم، چراكه در پاييز نمي توانم گل بدهم. پس 
از خودم نا اميد شدم. همين كه اين فكر به ذهنم خطور كرد، مي 
بينيد كه به اين روز افتادم.مرد متوجه گل زيبايي شد كه در باغ 
روييده بود.علت را جويا شد. گل پاسخ داد: ابتدا من هم شروع 
به خشك شدن كردم، چرا كه هرگز عظمت درخت صنوبر را كه 
در تمام طول سال سر سبزي خود را حفظ مي كرد نداشتم، و 
از لطافت گل سرخ نيز برخوردار نبودم، با خودم گفتم: اگر مرد 
تاجر كه اين قدر عاقل است و اين باغ را پرورش داده مي خواست 
چيز ديگري جاي من پرورش دهد، اين كار را مي كرد. اگر او مرا 
پرورش داده ، پس مي خواسته من وجود داشته باشم.  از آن به 

بعد تصميم گرفتم تا آنجا كه مي توانم زيباترين موجود باشم.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

مسلمانان در 
عید سعید فطر 
چه می کنند؟

عيد فطــر روز اول ماه شــوال و در پايان ماه رمضان 
است. عيد فطر از مهم ترين جشن ها و اعياد مسلمانان 
است. در كشورهاى اســالمى، عيد فطر از جمله اعياد 
بسيار مهم محسوب مى شــود. در اين روز، روزه حرام 
است و مســلمانان نماز عيد برگزار مى كنند. پرداخت 
زكات فطره در اين روز بر مســلمانان واجب اســت. از 
آن جايى كه شرط اعالم ماه شــوال با رويت هالل ماه 
به وقوع مى پيوندد. همواره در كشــورهاى مسلمان، بر 
حسب موقعيت مكانى آن كشور، رويت هالل ماه اول ماه 
شوال و روز عيد فطر متغير است به صورتى كه ممكن 
است به طور مثال در عربســتان سعودى روز دوشنبه 
روز عيد اعالم شــود اما در ايران روز سه شنبه روز عيد 

فطر اعالم شود.
عيد فطر در عربســتان: «خدايا! در روز مبارك عيد 

فطر، عبادت هاى ما را مقبول درگاه خود قرار ده و ما را 
از قرار گرفتن در مسير گناه، برهان». اين دعايى است 
كه در شــب عيد فطر، درســت هنگامى كه هالل ماه 
شوال ديده مى شود، مسلمانان عربستان سعودى زير 

لب زمزمه مى كنند.
عيد فطر در مالزى:در كشــور مالزى، عيد فطر بنام 
«هرى رايا» معروف اســت. در اين روز، مســلمانانى 
كه توانســته اند با عنايت خداوند، يك ماه تمام را روزه 
بگيرند و طبق دســتورات الهى، گناه كمترى مرتكب 
شــده، ثواب بيشــترى در پرونده اعمال خود به ثبت 
رسانند، پيروزى شان را جشن مى گيرند. جشن هرى 
رايا، درست از لحظه رؤيت هالل ماه شوال آغاز مى شود. 
مسلمانان مالزى، شب عيد فطر را در منازل خود سپرى 
مى كنند و صبح روز عيد، اول وقت براى نماز هرى رايا 

به مســاجد مى روند.عيد فطر در پاكستان:مسلمانان 
پاكستان نيز مانند ديگر كشورهاى مسلمان نشين، روز 
عيد را با اقامه نماز عيد فطر و صرف صبحانه اى ســاده 
آغاز مى كنند. سپس به ديدار بزرگان خانواده مى روند و 
صله رحم را به جا مى آورند. البته جشن واقعى عيد فطر 

در پاكستان، از ظهر آن روز شروع مى شود.
شوهرها و پدرها به فرزندان و همسرانشان عيدى مى 
دهند و خانم هاى خانه، غــذاى خوش طعمى را كه به 
«خرماى شيرين شده» معروف است، آماده مى كنند 
و همگى با هم به هنگام صرف ناهار، روز عيد را جشن 
مى گيرند. تعطيالت عيد فطر در پاكستان سه روز است 
و در آن، مدارس و اداره ها تعطيل مى شــود و همه به 
تفريح و شادى مى پردازند و بيشتر وقت خود را با اقوام 

و آشنايان مى گذرانند.
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یاددا
مهیار پور غالمی : تورلیدر

معاون تحقیقات وزیر بهداشت:

واکسن HPV ایرانی به مرحله پایانی تولید رسید
| معاون تحقيقات وزير بهداشت گفت: محققان دو شركت دانش بنيان ايرانى، به پيشرفت 90 و 70 درصدى 
در توليد واكسن HPV (پاپيلوم انسانى) رسيده اند و با اطمينان مى توان اعالم كرد نخستين واكسن ايرانى اين بيمارى 
بزودى توليد خواهد شد و در صورت دريافت مجوز، احتماال از سال 98 وارد بازار مى شود.دكتر رضا ملك زاده درباره 
ضرورت توليد واكسن هاى مورد نياز كشور اظهار كرد: توليد هر واكسن داخلى براى عفونتهاى ويروسى و بيمارى هايى 
كه افراد بايد در برابر آنها واكسينه شوند، يك موفقيت براى كشور است؛ چرا كه واردات واكسن، هزينه هاى سرسام 
آورى دارد و بسيار گران به دست مصرف كننده داخلى مى رسد. هزينه واكسيناسيون  HPV براى هر فرد،  750 هزار 
تومان و نرخ استفاده از اين واكسن در كشور، 43 هزار دز است؛ بنابراين تحقيقات و تالش ها براى توليد واكسن هاى 
موثر و با كيفيت كه اين هزينه ها را به شدت كاهش دهد، قابل حمايت هستند.وى درباره اولويت هاى تعريف شده در 
توليد واكسن هاى داخلى گفت: اين اولويت بندى  در كشورها از جمله ايران، از توصيه هاى سازمان بهداشت جهانى 
براى مقابله با بيمارى هاى در حال شيوع، سياست هاى ملى سالمت و برنامه هاى كشورى واكسيناسيون، تبعيت و روند 
كامال مشخصى را طى مى كنند. بر اين اساس توليد برخى واكسن ها در اولويت نخست قرار دارند و برخى ديگر در اولويت 
بعدى هستند. اما تالش هاى علمى محققان داخلى براى توليد واكسن ها جزو هر اولويتى كه باشند، قطعا در پاسخ به 
نياز جامعه است و نمى توان حركت علمى دانشمندان كشور را متوقف كرد.   معاون تحقيقات وزير بهداشت سپس به 
واكسن هاى HPV در حال توليد توسط پژوهشگران دو شركت دانش بنيان ايرانى اشاره كرد و ادامه داد:  واكسن ايرانى 
دو ظرفيتى HPV (سروتيپ هاى 16 و 18 كه نقش عمده اى در بروز سرطان دهانه رحم دارند) مشابه سرواريكس است 
و در مراحل آزمايشات بالينى و دريافت مجوز سازمان غذا و دارو است و با دريافت مجوز، احتماال از ابتداى سال 98 وارد 
بازار مى شود و ديگر واكسن چهار ظرفيتى HPV (سروتيپ هاى 6 ، 11، 16 و 18) مشابه گارداسيل، در مرحله آزمايشات 

حيوانى است و به پيشرفت 70 درصدى رسيده است.

مطهری:

سخنان اخیر رهبری اتمام حجت با اروپایی ها برای 
تصمیم گیری درباره برجام بود

| نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: 
اگر قرار است اروپا ضمانتى به ايران بدهد بايد زودتر 
مشخص شود و ســخنان رهبرى اتمام حجت براى 
تســريع در تصميم گيرى آنها در قالــب برجام بود. 
به گزارش كائنات به نقــل از ايلنا، على مطهرى در 
خصــوص صحبت هاى اخير رهبــرى و ادامه دادن 
برجام در قالب فرمايشــات رهبر انقــالب تصريح 
كرد: صحبت هاى اخير رهبــرى نوعى اتمام حجت 

با اروپايى ها بود براى اينكه نظر خود را اعالم كنند.
 نائب رئيس مجلس شوراى اســالمى افزود: اگر 
قرار اســت اروپا ضمانتى به ايران بدهد بايد زودتر 
مشخص شود و ســخنان رهبرى اتمام حجت براى 
تسريع در تصميم گيرى آنها در قالب برجام بود.مطهرى در خصوص شيطنت برخى جناح ها و جريان ها در 
شــرايط فعلى اقتصادى كه در نهايت عليه مردم تمام خواهد شد، گفت: آمريكا ديگر نمى تواند تاثير قبل را 
در كشــور ما بگذارد و اجماع قبل را نمى تواند ايجاد كند. مردم شرايط فعلى كشور را درك مى كنند و قطعا 
همبستگى بيشترى خواهند داشــت و خود را با آن وفق خواهند داد و تحريم هاى آمريكا ديگر تاثير قبل را 

در ايران نخواهد داشت.
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| جواد منصورى سفير اسبق ايران در چين، با اشاره به ديدار 
تاريخى دونالد ترامپ رييس جمهورى آمريكا و كيم جونگ اون رهبر 
كره شمالى، گفت: روابط دو دولت اياالت متحده آمريكا و كره شمالى 
در طى 60 سال گذشته فراز و نشيب هاى فراوانى داشته و در تمام اين 
دوران مذاكراتى صورتى گرفته است و حتى در آخرين مذاكراتى كه 
بسيار هم طوالنى انجام شــد، مانند فرمولى 1+5 كه با ايران صورت 
گرفت، با كره شــمالى هم انجام دادند و توافقاتى هم صورت گرفت، 
حتى كره شــمالى بخشى از تاسسيات هســته اى خود را در مقابل 
تعدادى از ديپلمات ها و خبرنگاران ويران كرد، اما عمال بايد بگوييم 
آمريكا به هيچ كدام از بندهاى آن توافــق نامه عمل نكرد.منصورى 
ادامه داد: كره شمالى به دليل عدم متعهد بودن آمريكا، طى سال هاى 
گذشته به هيچ  عنوان حاضر به مذاكره و توقف فعاليت هاى هسته اى 
خود نشد. به همين دليل تا آنجايى پيش رفت كه با تكيه بر امكانات 

داخلى خود، امكانات هدف قرار دادن بخش هايى از آمريكا را به دست 
آورد. در ماه هاى اخير تحولى در ديدگاه هاى آمريكا به وجود آمد كه با 
دولت كره شمالى به نوعى به يك تفاهم برسند و با ايران درگيرى هاى 
خود را تشديد كنند. به عبارت ديگر با اين تصور به جاى اينكه درگيرى 
در دو جبهه داشته باشــند، درگيرى در يك جبهه (كره شمالى) را 
متوقف و جبهه ديگر (ايران) را فعال تر كنند. لذا از يك ماه قبل شاهد 
تشديد تشــنج  آفرينى هاى آمريكا و اسرائيل ضد جمهورى اسالمى 
ايران و توقف تبليغات و اعالم آمادگى براى عادى سازى وضعيت با كره 
شمالى هستيم.  سفير اسبق چين يادآور شد: دولت آمريكا تصورش 
اين است كه كره شمالى را براى مدتى و به اميد انجام تعهدات و تغيير 
در وضعيت تحريم ها، تهديدها و ايجاد مشكالت براى كره شمالى نگاه 

دارند تا ببينند با ايران به كجا مى رسند. 
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