گزارش نشست
سخنگوی وزارت امور خارجه
در نشست خبری:

رییس جمهور در نشست سران
شانگهای شرکت میکند

لیز تراس؛ سومین زن سکاندار سیاست بریتانیا

نسل فردا  /گروه بین الملل :حزب محافظهکار بریتانیا اعالم
کرد که لیز تراس ،وزیر خارجه این کشــور به عنوان رهبر جدید
حزب و جانشین بوریس جانسون در مقام نخستوزیری انتخاب
شد .بوریس جانســون چند هفته پیش به دنبال استعفای شمار
زیادی از اعضای هیات دولت اعالم کــرده بود که از مقام رهبری
محافظــهکاران و در نتیجه نخســتوزیری کنــار خواهد رفت.
نخستوزیر کنونی بریتانیا قرار است روز سهشنبه در دیدار با ملکه
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سامان سفالگر  /گروه سیاست
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در روزهای اخیر ،گمانه زنیهای مختلفی
در مورد احتمال وقوع یک فاجعه گسترده
جهانی با محوریت «نیروگاه اتمی زاپوریژیا»
که بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا اســت و
اکنون به یک نقطه درگیریِ خطرناک در
چهارچوب جنگ اوکراین تبدیل شــده،
مطرح شده است .در این راستا ،گزارشهای
گوناگونی مبنی بر گلوله باران این نیروگاه
توسط نیروهای اوکراینی و پیشتر ،نیروهای
روسی ،منتشر شده اســت .به تازگی نیز
جریان ورودی برق به این نبروگاه به کلی
ِ
قطع شد که اگر فعالیت ژنراتورهای تولید
برق اضطــراری در آن نمیبود ،عم ً
ال عدم
ِ
درســت پمپهای خنک کننده
عملکرد
در نیروگاه مذکور ،احتمــال وقوع انفجار
و ایجاد چالشــی بزرگ نظیر آنچه جهان
در مورد نیــروگاه اتمــی چرنوبیل تجربه
کرد را تا حــدی زیادی تقویــت میکرد.
در ایــن چهارچــوب شــاهد بودهایم که
دولتهای اوکراین ،مجارستان و مولداوی،
رایــگان قرصهایید در
اقدام به توزیــع
ِ
میان شــهروندان خود کرده و میکنند تا
در صورت وقوع یک حادثــه احتمالی در
نیروگاه اتمی زاپوریژیا و نشت مواد هستهای
به بیرون ،از ابتالی گســترده شهروندان
خود به سرطان تیروئید جلوگیری کنند.
با این حال ،در مدت اخیر توافقهایی دال
بر بازدید و حضور بازرســان و کارشناسان
آژانس بین المللی انرزی اتمی از/در نیروگاه
اتمی زاپوریژیا انجام شــده که در نوع خود
امید بخش است .با این همه ،تحوالت اخیر
با محوریت امنیت نیروگاه اتمی مذکور ،دو
نکته مهم و اساسی را آشکار کرده که توجه

خاور میانه

الیزابت دوم به طور رسمی از مقام خود کنارهگیری کند .همچنین
بنا به رسم موجود انتظار میرود لیز تراس پس از پذیرش استعفای
بوریس جانسون از سوی ملکه بریتانیا به عنوان نخستوزیر جدید
این کشور معرفی شود .لیز تراس در رقابت نهایی برای انتخاب رهبر
جدید محافظهکاران موفق به شکست ریشی سوناک ،وزیر سابق
دارایی شد .رهبر جدید محافظهکاران بریتانیا بیش از  ۸۱هزار رأی
اعضای حزب را به دست آورد .در مقابل ریشی سوناک بیش از ۶۰

سهشنبه  15شهریور 1401
سال سیویکم | شمـاره 6886
 6سپتامبر  9 | 2022صفر 1444

naslefardanews
naslfarda

ِ
بحران اتمی تبدیل میشود؟
آیا «نیروگاه اتمی زاپوریژیا» به نقطه آغاز یک

اوکراینخاکریزاولنبردهایهستهای!

عکس :میدل ایست

ســخنگوی وزارت امــور خارجه با بیــان اینکه
رییسجمهور در نشست سران شانگهای شرکت
خواهد کرد ،اظهار داشــت :این نشست قرار است
 ۲۴و  ۲۵شهریور به میزبانی ازبکستان برگزار شود.
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امــور خارجه در
نشســت خبری با خبرنگاران گفت :هفته گذشته
میهمان آیتاله رئیسی و شنونده دیدگاههای رئیس
جمهور درخصوص عملکرد یکساله دولت سیزدهم
جمهوری اسالمی ایران بودیم.
وی با اشاره به مناسبتهای مهم چند روز گذشته
و در روزهای آینده گفت :امروز دوشــنبه سالروز
شهادت حضرت آیتاهلل قدوسی به دست منافقین
کوردل و روز پنجشنبه آینده  ۱۷شهریور سالروز
قیام خونین مردم ایران در  ۱۷شهریور سال ۱۳۵۷
و کشتار خونین جمع زیادی از مردم و ملت انقالبی
ایران به دست ماموران رژیم ستمشاهی است.
وی افزود :روز شنبه آینده  ۱۹شهریورماه سالروز
درگذشت مرحوم آیتاله ســید محمود طالقانی
اولین امام جمعه تهران و روز یکشــنبه آینده ۲۰
شهریور ســالروز شــهادت دومین شهید محراب
حضرت آیتاهلل مدنی به دســت منافقین کوردل
و سازمان که دســت آن به خون بیش از  17هزار
شــهروند ایرانی اعم از مقامــات عالیرتبه ،رئیس
جمهور ،نخست وزیر ،نمایندگان مجلس و همچنین
شــهروندان و مردم عادی آلوده است و متاسفانه
همین ســازمان همچنان در حمایت کشورهایی
است که شعار دفاع از حقوق بشرشان گوش فلک
را کر کرده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی
در مورد لغو تحریمها در صــورت توافق احتمالی
گفت :لغــو کامــل تحریمها علیه دولــت و ملت
جمهوری اســامی ایران از اهداف اساســی بین
ایران و طرفهای برجام است .متن پیشنهادی از
سوی هماهنگ کننده اروپایی به ایران داده شده
و پاسخ ایران ارائه شد و پاســخ طرف آمریکایی با
تأخیر ارسال شد.
وی ادامه داد :ایران برای اینکه نقش خودش را برای
مذاکرات برجام ایفا کنــد دیدگاههای خودش را
مطرح کرده است و منتظر پاسخ دولت آمریکا است.
کنعانی اظهار داشت :ما برای اینکه به پایان خوش
این ماراتن کمک کنیم تا بــه منافع و مصالح ملی
دست پیدا کنیم ،در راستای تثبیت چارچوبهای
بین المللی ،مسئوالنه گام برداشتیم و دیدگاههای
خود را به طرف اروپایی منتقل کردیم.
وی افزود :چنانچه در طرف مقابل اراده سیاســی
وجود داشته باشد و ســازنده عمل کند و نگاه رو
به جلو داشته باشد ،دستیابی به توافق امکان پذیر
است .پاسخ ایران منطقی و سازنده بوده است لذا اگر
طرف مقابل چنین ارادهای داشته باشد ،دستیابی به
توافق امکان پذیر است.
ســخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی
در مورد ادعای رژیم صهیونیســتی برای حمله به
نیروهای ایرانی در سوریه گفت :اقدامات غیرقانونی
رژیم صهیونیســتی در حمله به زیرساختهای
سوریه متاسفانه همچنان ادامه دارد .متاسفانه این
حمالت در نتیجه حمایت دولت امریکاست و دولت
آمریکا نیز به طور غیرقانونی بخشــی از نیروهای
خودش را در مناطقی از سوریه مستقر کرده است.
ما معتقدیم کلیه اقدامات رژیم صهیونیستی علیه
زیرساختهای سوریه اعم از نظامی و غیرنظامی
غیرقانونی ،نامشروع ،تجاوزکارانه و ناقض قوانین
بینالمللی است.
وی تاکید کرد :ادعای این رژیم مبنی بر حمله به
اماکن متعلق به ایران پوچ و بی اساس و مبتنی بر
بهانه جویی و فرار به جلو اســت .حضور جمهوری
اسالمی ایران در سوریه مستشاری و به درخواست
رسمی دولت ســوریه صورت گرفته و اساساً این
ادعاها باطل اســت .این اقدامات باید به طور جد
مورد توجه جامعه بین المللی و شورای امنیت ملل
متحد به عنوان مسئول صلح و امنیت بین المللی
قرار گیرد و اقدامات بازدارنده خود را انجام دهند .ما
در مبارزه علیه تروریسم تا زمانی که دولت سوریه
از ما درخواست کند دریغ نکرده و در کنار دولت و
ملت سوریه خواهیم بود.
وی در مورد درخواســت اروپاییها از ایران برای
کمک به حل مشکل کمبود انرژی ،گفت :به طور
طبیعی ایران به دلیل برخورداری از منابع غنی نفت
و گاز یکی از منابع مهم انرژی است و ایران در زیر
سایه تحریمها حضور خود را در بازار انرژی حفظ
کرده اســت و معامالت نفت با شرکای ایران ادامه
دارد.ســخنگوی وزارت خارجه با اشاره به بحران
اوکراین و مشکالت اروپاییها در بحث انرژی گفت:
در صورت دستیابی به توافق در وین ،ایران میتواند
یکی از ظرفیتها برای کشــورهای اروپا باشــد.
کنعانی درباره موضع وزارت امــور خارجه درباره
اظهارنظرهای برخی سایتها و روزنامههای درباره
قطع ارتباط ایران با ارمنستان گفت :فارغ از آنچه که
در مطبوعات و یا رسانهها از سوی افراد یا اشخاصی
مواضعی نقل میشود که میتواند در پارهای از موارد
متاسفانه میتواند ســازنده و کمک کننده نباشد
خوشبختانه در سایه وجود اراده سیاسی مشترک
میان مقامات عالی ایران و آذربایجان ،در عالیترین
سطوح دیدگاه رهبر معظم انقالب ،دیدگاه روسای
جمهور و وزرای خارجه و مسئوالن عالی امنیتی دو
کشور خوشبختانه این اراده سیاسی بین دو کشور
وجود دارد که فضای روابــط را به یک فضای آرام،
ســازنده و روبهجلو به گونهای مدیریت کنند که
مناسبات دو کشور در زمینههای مختلف روز به روز
گسترش و توسعه پیدا کند.

وزیر خارجه بریتانیا جانشین بوریس جانسون انتخاب شد؛

هزار رأی کســب کرد .رهبر جدید حزب محافظهکار بریتانیا در
سخنرانی اولیهاش از «دوست» خود بوریس جانسون تشکر کرد.
از تورم ،تبعات اقتصادی همهگیری ویروس کرونا ،تهاجم نظامی
روسیه به اوکراین و پیامدهای اقتصادی آن ،افزایش نارضایتیها و
موج اعتصابها به دنبال افزایش قیمت برق و گاز و سوخت به عنوان
چالشهای اصلی پیشروی نخستوزیر جدید بریتانیا یاد میشود.
لیز تراس سومین نخستوزیر زن در تاریخ بریتانیا پس از مارگارت
تاچر و ترزا میخواهد بود.
لیز تراس ،رهبر جدید حزب محافظهکار بریتانیا که روز سهشنبه
به طور رسمی جانشین بوریس جانسون ،در مقام نخستوزیری

به آنها کام ً
ال ضروری است.
 :1رونمایــی از یک نقــص جدی در
اتمی واقع
حراســت از نیروگاههای ِ
شده در مناطق جنگی
یکــی از درسهــای عمده و اساســی که
تحوالت اخیر مرتبط با درگیریهای روسیه
و اوکراین در مجاورت نیروگاه اتمی زاپوریژیا
به جهانیان ارائه کرده این نکته بوده که شاید
کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی
بتوانند از حیث فنی ،امــور نیروگاه اتمی
زاپوریژیا را تحت نظارت و کنترل بگیرند،
با این حال ،آنها مسوول حراست فیزیکی

و تأمین امنیت نیروگاه مذکور نیســتند.
اساساً یک نها ِد خاص بین المللی نیز جهت
کنشگری در موقعیتهای اینچنینی ،جهت
حراست از تاسیسات حساس اتمی در جهان
تعبیه نشده است .مساله ای که از یک نقص
جدی و عمده در چهارچوب سازوکارهای
بین المللی خبر میدهد .موضوعی که باید
از همین حاال برای آن فکری اندیشید .در
این راســتا ،از حیث حقوق بین الملل باید
قوانینی تعریف شود که مناطقی که در آنها
نیروگاههای اتمی قرا دارند و در عین حال
محل درگیریهای نظامی دو کشــور نیز

رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر داد:

جزئیات جدیدی از دیدار احمد مسعود با هیات طالبان در تهران

رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در گفتوگویی
با یک روزنامه هندی به بیان جزئیات جدیدی درباره
دیدار با هیاتی از طالبان در تهران پرداخت.
روزنامه ایندین اکسپرس نوشــت :احمد مسعود،
رهبر جبهه مقاومت ملی افغانســتان در بخشی از
یک گفتوگوی اختصاصی با این روزنامه ،گفت در
جریان دیدارش با امیرخان متقی ،وزیر امور خارجه
طالبان در سال گذشته در ایران ،سمتی در دولت

یک روزنامه آمریکایی به تشریح کارشکنیهای اخیر
رژیم صهیونیســتی در روند مذاکرات میــان ایران و
قدرتهای غربــی در زمینه احیای توافق هســتهای
پرداخت.
به گزارش ایســنا ،روزنامــه والاســتریت ژورنال در
گزارشی درباره کارشکنیهای رژیم صهیونیستی برای
ناکام گذاشتن تالشهای دیپلماتیک ایران و قدرتهای
غربی برای احیای توافق هســتهای ،نوشت :مقامات
اسراییلی دست و پا میزنند تا بر دولت بایدن درحالی
که برای احیای توافق هستهای تالش میکند ،اعمال
نفوذ کرده و همزمان با ورود مذاکرات وین به مرحلهای
حساس ،آمریکا را ترغیب کنند که مواضعش در قبال
ایران را تشدید کند و هیچگونه امتیازی به آن ندهد.
وال استریت ژورنال در ادامه نوشت :دولت اسراییل در
روزهای اخیر رویکردی بیســروصدا در دیپلماسی را
اتخاذ کرده و تصمیم گرفت دیوید بارنئا ،رییس موساد
را به واشــنگتن بفرســتد تا مقامات کاخ سفید ،سیا،
پنتاگون و قانونگــذاران آمریکایی را درباره مطالبات
تلآویو توجیه کند .یائیر الپید ،نخستوزیر اسرائیل و

طالبان به او پیشنهاد شده بود که آن را رد کرد.
اظهارات احمد مسعود در پی این مطرح میشود که
در دیماه سال  ،۱۴۰۰ذبیحاله مجاهد ،سخگوی
طالبان در صفحه توییترش درباره ســفر هیاتی از
طالبان به تهران نوشت :اسماعیل خان [والی پیشین
هرات] و احمد مسعود با هیاتی از امارت اسالمی در
تهران دیدار کردند.
طی این نشست ،امارت اسالمی به آنها اطمینان

هستند ،غیرهستهای شوند و تبادل آتش
در نزدیک آنها ممنوع باشد .و دیگر اینکه
بایستی تشکیالتی جهت حراست از امنیت
فیزیکی یکچنین تاسیساتی نیز ایجاد شود.
ِ
موضوعی که نمونه آن را به عنوان مثال در
قالب نیروهای صلح بان سازمان ملل متحد
شاهد هستیم.
بحران نیروگاه
از
سیاسی
 :2استفاده
ِ
اتمی زاپوریژیا
یکی دیگر از نکاتی کــه تنشهای جاری
و اخیر در مــورد نیروگاه اتمــی زاپوریژیا
آشکار ســاخته ،این مســاله بوده که این

داد میتوانند بدون هیچ نگرانی به کشور بازگردند.
بالل کریمی ،معاون سخنگوی دولت موقت طالبان
نیز در یک پیام توییتری این دیدار را تأیید کرده بود.
عالوه بر این ،عبدالقیوم سلیمانی ،سرپرست سفارت
افغانستان در ایران در یک نشست خبری پیرامون
سفر امیرخان متقی ،وزیر امورخارجه دولت موقت
طالبان به تهــران و مذاکره او با محمد اســماعیل
خان ،از رهبران جهادی و احمد مســعود ،فرمانده
جبهه مقاومت پنجشیر ضمن رد هرگونه اختالف
بین دو طرف بیان داشت :فضا کام ً
ال صمیمانه بود،

روایت والاستریت ژورنال از صهیونیستها برای ممانعت از احیای برجام؛

تالش بی وقفه علیه دیپلماسی و آرامش در منطقه
دیگر مقامات ارشد این رژیم اخیرا ً نگرانی فزایندهای را
در این باره ابراز کردهاند.
در گزارش این روزنامه آمده اســت :با توجه به تقابل
غیرمستقیم اسراییل و ایران و این دیدگاه مشترک در
واشنگتن و تلآویو مبنی بر این که ایران تهدیدی جدی
علیه امنیت اسراییل اســت ،نظر رژیم اسراییل درباره
توافق هستهای ایران اهمیت ویژهای در واشنگتن دارد.
بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر پیشین اسراییل از طریق
تقابل آشکار با دولت اوباما و سخنرانی در کنگره آمریکا
در راستای طرحی برای انجام نشدن این توافق ،به طور
غیرموفقیتآمیزی سعی کرد اعمال نفوذ بر واشنگتن
را در سال  ۲۰۱۵رهبری کند.
این گــزارش همچنین مطــرح میکنــد :یک مقام
آمریکایی میگویــد ،فصل انتخابات در اســراییل تا
حدی باعث شــد بحثها و لفاظیهای شدیدتری از

سوی سیاستمداران تلآویو درباره توافق مطرح شود
که البته به طور کلی خواهانی در اسراییل ندارد .برخی
افرادی که در جریان رایزنیهای آمریکا و اسراییل در
این باره بودهاند ،میگویند ،واشنگتن از نزدیک تلآویو
را در جریان مذاکرات گذاشته است که به اسراییل اجازه
میدهد به طور غیرعلنی درباره امتیاز دادن فشار بیاورد
و حساسیت واشنگتن را نسبت به نگرانیهای اسراییل
باال ببرد و باعث شود آمریکا با احتیاط بیشتری در این
مسیر گام بردارد.
در گزارش این روزنامه آمده اســت :مقامات اسراییلی
میگویند ،در حالت کنونی ،احیای توافق هســتهای
سال  ۲۰۱۵خطرناک اســت ،چون ایران از آن موقع
پیشــرفت زیادی در زمینه برنامه هستهایاش داشته
است .این توافق بندهای غروبی دارد که به ایرانی اجازه
میدهد از ســال  ،۲۰۳۰مقادیر نامحدودی اورانیوم

این کشور خواهد شد ســابقه فعالیت در رأس چند وزارتخانه را
طی یک دهه گذشته دارد .وزیر خارجه کنونی بریتانیا در دوران
جوانی خود هوادار حزب لیبرال دموکرات و استقرار نظام جمهوری
بود .او با این حال طی ســالهای بعد عضو حزب محافظهکار شد
و پلههای ترقــی را در دولتهای محافظــهکار دیوید کامرون،
ترزا می و بوریس جانسون ،نخســتوزیران بریتانیا طی کرد .او
هر چند در جریان کارزار همهپرســی برکسیت از هواداران بقای
بریتانیا در اتحادیه اروپا بود امــا پس از رأی اکثریت بریتانیاییها
به خروج از این اتحادیه به یکی از هواداران سرســخت برکسیت
تبدیل شد.

سیاست

Policy

نیروگاهها ،از ظرفیــت قابل توجهی جهت
بهره برداری سیاســی از آنها در شرایط
جنگی برخوردار هستند .در این چهارچوب،
تاکنون گزارشهای مختلفی دال بر تشدید
کردن
فشارهای غرب بر روســیه و مطرح
ِ
اتهامات گوناگون علیه این کشور مبنی بر
اینکه نه تنها با اوکراین بلکه انگار با تمام دنیا
س ِر جنگ دارد (به واسط تحرکات ادعایی
نظامی آن در مورد نیروگاه اتمی زاپوریژیا)
منتشر شده است.
در نقطه مقابل ،گزارشهایی نیز دال بر این
مساله منتشر شدهاند که دولت روسیه سعی
دارد با برخی تحرکات درمحیط پیرامونی
نیروگاه اتمی زاپوریژیا ،نوعی سیگنال خطر
را به طرفهای غربی بفرستد و این مساله
را به یک اهرم سیاســی برای خود تبدیل
کند .در این میــان ،نکته نگران کننده این
اســت که اوالً اشــتباههای محاسباتی در
موارد اینچنینی میتوانند به بحرانهایی
ناخواســته و گسترده ختم شــوند و ثانیاً،
اگر ناتو در مورد مســائل مرتبط با نیروگاه
اتمــی زاپوریژیــا تحریــک شــود و وارد
درگیری مستقیم با روسیه شود ،احتمال
وقوع جنگ جهانی ســوم به شــدت قوت
میگیرد.
مســاله ای که فجایع ناشــی از آن کم از
وقوع یــک بحران اتمی در نیــروگاه اتمی
زاپوریژیا نخواهد داشــت .از این رو ،در این
فضا تنها خویشــتنداری و درس گرفتن از
گذشته و تالش جهت رفع نواقص مرتبط
با پروتکلهــای بینالمللــی حفاظت از
اتمی واقع شــده در مناطق
نیروگاههــای ِ
جنگی ،میتواند راهگشا باشــد و از وقوع
بحرانهــا و فجایــع گســترده در جهان
جلوگیری کند.

صحبتهای امیرخان متقــی در این مذاکره خوب
بود و در برابر صحبتهای طرف مقابل موضعگیری
منفی نداشت.
بر اســاس گزارش خبرگزاری صــدای افغان (آوا)
این عضو ناظــر در مذاکره گفــت :طرفین مذاکره
به این نتیجه رســیدند که با تیمهــا ،طیفهای
مختلــف و مــردم افغانســتان صحبــت کنند و
بعد از یک بررســی ،مجــددا ً و بــا میانجیگری
جمهوری اســامی ایران مذاکرات بیناالفغانی را
آغاز کنند.
غنیسازی کند .استدالل آنها این است که توافق احیا
شده موجب مشروعیت بخشیدن بر بلندپروازیهای
هســتهای ایران میشود .اســرایل توافقی میخواهد
که به طور دائمی برنامه هستهای ایران و جنگطلبی
آن در منطقه را محدود کنــد ،همان توافق طوالنیتر
و قویتری که رییس جمهور بایــدن گفته بود در پی
آن است .ایران گفته اســت درباره توافق گستردهتری
مذاکره نخواهد کرد.
وال اســتریت عالوه بر این نوشت :وقتی بارنئا (رییس
موساد) به واشنگتن سفر کند ،با قانونگذاران آمریکایی
دیدار میکنــد تا علیــه توافق البی کند امــا به طور
غیرعلنی انجام خواهد شد.
این روزنامه در آخر نوشــت :یک مقام ارشد اسراییلی
گفت ،بایدن موافقت کرده اســت در برابر تالشهای
ایران برای فشــار آوردن به آمریکا و دیگر شــرکای
مذاکرهکننــده آن جهت بســتن پرونــده تحقیقات
آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی در ایــران ،یا
مقاومت

حداقل ترغیب آژانــس به پایــان دادن آن،
کند.

خبر روز
ای
 حرکت به موقع و رفتار حرفه 
یک سیاستمدار؛

پاسخ وزیر ارتباطات به اتهام
دو تابعیتی بودن فرزندانش!

عیســی زارع پور بــه خبــر دو تابعیتی بودن
فرزندانش واکنشی اینستاگرامی داشته است.
او با انتشار تصاویری از مدارک تحصیلی خود و
همچنین تشریح ویزایش و البته قوانین تابعیای
استرالیا ادعای مطرح شــده درباره فرزندانش
را تکذیب کــرده و ماجرای عکس روی ســن
را تشریح کرده اســت .به گزارش خبرگزاری
خبرآنالین ،این وزیر جوان که به دلیل گزارش
ساالنه عملکرد با انتقادات بسیاری روبرو شده
وچالش اختالالت مــدام و کاهش ســرعت
اینترنت بین الملل و شاخصهای کیفی استفاده
از اینترنت در کنار فشارها برای اجرای طرحهای
مختلفی چون صیانت او را در برابر افکار عمومی
قرار داده است ،این بار تریح کرده که چطور اسیر
فیک نیوز شده است .زارع پور که تحصیالتش را
در استرالیا سپری کرده و به عنوان یکی از وزرای
جوان کابینه ،تحصیــات تخصصی در خوزه
کاریاش دارد ،در واکنش به ادعای دو تابعیتی
بودن فرزندانش که در این کشور به دنیا آمدهاند
پاسخ تشریحی داده است .او در این متن صراحتاً
توضیح داده قوانین ویزای دانشــجویی اجازه
کسب تابعیت کشور استرالیا را برای کودکان
نمیدهد .او از ماجرای عکس خانوادگی وایرال
شده از خود گفته و نوشته یک کرد از شهر اسالم
آباد غرب است که به اصالت خود با تمام وجود
افتخار میکند و حتی به ملکه انگلیس توصیه
کرده به دلیل سردی هوای اروپا ناشی از جنگ
اوکراین ،از ایران درخواست تابعیت اسالم آباد
غرب را بکند که به دلیل هیزمهای جنگلهای
زاگرس مشکل سوخت ندارد .شوخی خاصی از
وزیر جوان که البته خود ممکن است با واکنش
تند فعاالن محیط زیست روبرو شود!
در متن این توضیحات اینستاگرامی میخوانید:
دیشــب یکی از دوســتان لینــک تصویری
خانوادگی از ما در دانشــگاه اســترالیا را برایم
ارسال کرد که ظاهرا ً یک شبکه ضد انقالب در
بخشی از یک گزارشش استفاده کرده و مدعی
شــده که بچههای من تابعیت استرالیا دارند.
اینجور گزارشهای مملو از دروغ ،ارزش جواب
دادن نداره ولی به احترام هموطنان عزیز گفتم
توضیحاتی بنویسم.
با دیدن گزارش ،خاطــرات دوران تحصیل در
استرالیا برایم زنده شــد .زمانی که در سال 90
با ویزای دانشــجویی برای تحصیل به دانشگاه
نیوساوت ولز سیدنی ،که یکی از پنجاه دانشگاه
برتر جهان اســت ،رفتم یک فرزند داشتیم .با
تالش شبانهروزی و به فضل خداوند توانستم
دکترای مهندسی کامپیوتر را سه ساله به پایان
برسانم و دوره پسادکتری را هم یکساله در همان
دانشــگاه گذراندم .الحمدهلل در آن سه سال،
عالوه بر ده جایزه علمی و پژوهشی که دریافت
کردم ،دانشگاه رساله دکتریام را هم به عنوان
یکی از سه پایان نامه برتر دانشگاه برگزید .عکس
بی کیفیتــی هم که این شــبکه پخش کرده،
مربوط به انتخاب یکی از طرحهای پژوهشیام
به عنوان «طرح نوآورانه برتر ســال دانشگاه»
 UNSW Innovator of the yearبود که برای
گرفتن جایزه به اتفاق خانواده به روی جایگاه
رفتیم و اتفاقاً این حضور خانوادگی با استقبال
زیاد دانشجویان و اساتید مواجه شد .در مدت
تحصیل ،خداوند دو فرزند دیگر هم به خانواده
ما عنایت کرد .بچهها بعد از شــنیدن اینکه به
خانواده ما و این دو تای آخری گفتهاند تابعیت
غیر ایرانی دارید ،کلی خندیدند خصوصاً که دو تا
بچه دبستانی سوژه گزارش شده بودند ،برایشان
جالب و خنده دار بود چون طبق قوانین استرالیا
از سال  1986با ویزای دانشجویی به فرزند کسی
تابعیت نمیدهند مگر اینکه خودش ده سال
توی استرالیا بمونه که ما موقعی اینها دو و چهار
ساله بودند برگشتیم ایران.من یک ایرانی کرد و
متولد اسالم آباد غرب هستم ،همه اعضا خانواده
ما حتی برای یک لحظه هم تابعیت جمهوری
اسالمی ایران را با تابعیت هیچ جای دنیا عوض
نمیکنیم .با افتخار فرزند ایرانیم .هیچکدام از
اعضا خانواده من و حتی بســتگان درجه یک
تابعیت هیچ جای دنیا را ندارند غیر از ایران! فکر
کنم ملکه باید دنبال تابعیت اســام آباد غرب
باشد ،باالخره هوا روبه سرما رفته و اروپا هم به
سمت مصرف هیزم و خب جنگلهای زاگرس
پر از هیزم! گفته باشیم که هیزم برای سوزاندم
آنها نداریم .از همه دوستانی که پیامهای طنز در
این مورد برامون فرستادن ممنونم .متولیان امر
هم باید فکری به حال آمران داخلی آمدنیوزها
بکنند.

