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دستگیری یک تروریست پرسابقه
از سوی وزارت اطالعات

ناظران داخلی و خارجی پس از بررسی اولیه ایدههای پیشنهادی تهران به اتحادیه اروپا مطرح کردند

آمادگی تهران برای تبادل فوری زندانیان با واشنگتن

سخنگوی وزارت امور خارجه از آمادگی ایران برای اجرای
فوری توافق با امریکا درباره زندانیان خبر داد و اعالم کرد:
«آمادهایــم با اجرای توافــق ،ایرانیان بیگناه زندانی شــده
در امریــکا به آغــوش خانوادههای خــود بازگردند» .ناصر
کنعانی روز گذشته درباره اظهارات «آنتونی بلینکن» ،وزیر
امــور خارجه امریــکا و همچنین «رابرت مالــی» ،نماینده
ویژه این کشور در امور ایران درباره موضوع زندانیان گفت:
«جمهــوری اســامی ایران به صــورت مســتقل از برجام،
بارهــا از کانالهای مختلف آمادگی خود را برای پرداختن
به مسأله زندانیان ،به طرف امریکایی اعالم کرده است».
وزیــر خارجــه امریــکا پیشــتر در اظهاراتــی خواســتار
آزادی زندانیــان دوتابعیتــی در ایران که بــه دالیل امنیتی
و با حکم دادگاه در حال ســپری کــردن دوران محکومیت

بــــرش

گروه سیاســی /پاســخ تهــران بــه آخرین
ایدههــای پیشــنهادی اتحادیــه اروپــا
پیرامون مذاکرات رفع تحریمها در وین،
واقع بینانه و مبتنی بر خواستههای بحق
کشــور بــوده اســت .ایــن حاصــل ارزیابی
ناظران داخلی و خارجی پس از بررســی
اولیه ایدههای پیشنهادی کشورمان بوده
کــه دو روز پیــش بــه طرفهــای مقابــل
اعــام شــده اســت .محمــد جمشــیدی،
معــاون سیاســی دفتــر رئیــس جمهــور
در پیامــی توئیتــری سیاســت مقاومــت
فعــال را در کنــار قانــون اقــدام راهبردی
مجلس ســبب ساز پر شــدن دست ایران
در مذاکرات جاری دانســت و یادآور شد:
«امریــکا بــه اشــتباه فکر میکرد فشــار بر
ایران هم نتیجــه میدهد و هم هزینهای
نــدارد ،چون ایران پاســخ نمیدهــد .اما
سیاســت مقاومت فعــال در کنــار قانون
اقــدام راهبــردی مجلس دســت ایران را
پــر کــرد و مذاکــره از موضــع قوت شــکل
گرفــت .مذاکــره کننــدگان نیــز بخوبی از
دســتاوردهای قانــون مجلــس صیانــت
کردند».
ëëقانونی که غربیها را عقب زد
اشاره این مقام مســئول کشورمان به
قانــون راهبردی بــه طرحــی بازمیگردد
کــه آذر مــاه  ۱۳۹۹تحــت عنــوان طــرح
دوفوریتــی «اقــدام راهبــردی بــرای لغو
تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران»
در مجلس شــورای اســامی بــه تصویب
رســید و پــس از تأیید شــورای نگهبان به
دســتور کار قانونــی دولــت تبدیــل شــد.
قانونــی کــه دولــت را موظف میکــرد در
پاســخ تالفی جویانه بــه بدعهدی امریکا
و شرکای اروپاییاش شماری از تعهداتی
را که پیشتر در چهارچوب توافق هستهای
متوقف شده بود ،از سرگیرد .از جمله این
اقدامات ازسرگیری غنیسازی  20درصد
و افزایش ذخیره اورانیوم غنی شــده بود
کــه مقامهای کشــورمان در رونــد اجرا تا
ابعادی فراتر از آن هم پیش رفتند .ذیل
ایــن اقــدام مؤثــر در مواجهــه بــا انفعال
کشــورهای طــرف توافــق و مذاکــرات

هوشــمندانهای کــه دولــت ســیزدهم
کمــی پــس از آغــاز بــه کار بــه جریــان
انداخــت ،دولت «جــو بایــدن» ناچار به
عقبنشــینی و دست کشــیدن از پیگیری
خواســتههای موهومی شد که میکوشید
از قبال سیاست تحریمها علیه ایران ،به
آنهــا دســت پیدا کنــد .این چنیــن بود که
سیاســت فشــار حداکثری دولــت امریکا
بــه پایان خود رســید تا جایــی که«جوزپ
بورل» ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا نیز رســماً این موضوع را مورد تأیید
قرار داد .او سه هفته پیش در مقالهای که
در روزنامه «فایننشــال تایمز» نوشت ،به
صراحــت تأکید کرد که «فشــار حداکثری
شکست خورده است».
ëëجلسات متعدد در تهران
چنــد روز پــس از آنکــه هیــأت
دیپلماتیــک ایــران از مذاکــرات اخیــر
ویــن بــه تهــران بازگشــت ،جلســات
متعــدد کارشناســی در ســطوح مختلف
دربــاره ایدههــای پیشــنهادی از ســوی
هماهنگکننده اتحادیه اروپا برگزار شــد
که در نهایت جمع بنــدی این رایزنیها،
دوشــنبه شب گذشــته در اختیار «جوزپ
بــورل» ،مســئول سیاســت خارجــی
اتحادیــه اروپا قرار گرفت .ســاعاتی پیش
از پاسخ تهران ،حســین امیرعبداللهیان
در نشســتی دربــاره جزئیــات تحــوالت
جــاری با بیــان اینکه طــرف امریکایی در
مذاکــرات اخیــر ویــن در حد نســبی در 2
موضــوع ،انعطاف شــفاهی خــود را بیان
کرده اســت ،تأکیــد کرد که ایــن موافقت
بایــد تبدیل به متن شــود .همزمان علی
باقــری ،رئیــس هیــأت مذاکره کننــده در
نشســتی که از سوی شــورای عالی امنیت
ملی بــه ریاســت ســید ابراهیم رئیســی،
رئیسجمهــور برگــزار شــد ،اعــام کــرد
کــه بــر اســاس راهبردهای تعیین شــده،
پایــان دادن به ادعاهای سیاســی مرتبط
با مســائل پادمانی و ایجاد ضمانتهای
الزم بــرای اطمینانیابــی از پایــداری
انتفــاع اقتصادی ایــران از توافــق ،محور
توگوهای هیأت مذاکرهکننده در وین
گف 

بوده است .پیشتر و در جریان آخرین دور
مذاکــرات وین ،پس از آنکه هیأت ایرانی
آخریــن نقطــه نظــرات خــود پیرامــون
موضوعــات اختالفی باقی مانــده را ارائه
کــرد« ،انریکــه مــورا» ،هماهنــگ کننــده
اروپایی مذاکرات متن پیشنویســی را در
اختیار همه طرفها گذاشــت و خواســتار
اعالم نظر پیرامون این متن پیشــنهادی
شــده بــود .پــس از آن بود کــه هیأتهای
مذاکره کننده در بازگشــت به پایتختها

خود هستند ،شد و مدعی شده بود که این کشور در تالش
بــرای آزادی ایــن افراد اســت و از ســوی دیگــر «مالی» نیز
همین درخواست را مطرح کرده است .سخنگوی دستگاه
دیپلماســی ضمن اعالم آمادگی کشــورمان بــرای اجرای
فــوری توافــق موجود ،اعالم کــرد :آمادهایم بــا اجرای این
توافــق ایرانیان بیگناه زندانی شــده در امریــکا که به اتهام
واهی نقــض تحریمهــای ظالمانــه و غیرقانونــی امریکا،
قربانی بیعدالتی نظام قضایی آن کشــور شدهاند ،امکان
رهایی و بازگشــت ســریع به آغــوش خانوادههــای خود را
داشــته باشــند» .کنعانی افــزود« :جای تعجب اســت که
طــرف امریکایی به جای عمــل و رفع موانع در این زمینه،
صرفــاً بــه اجرای نمایشهــای تبلیغاتی علیــه جمهوری
اسالمی ایران میپردازد».

باالترین سطح مشــورت هارا آغاز کردند
کــه در نهایت جمع بندی ایــن رایزنیها
دوشنبه شب گذشته به نماینده اتحادیه
اروپا اعالم شد.
ëëبهتریــن شــکل تــاش دیپلمــات هــای
ایرانی
جــواب تهران به آخرین پیشــنهادات
روی میز در حالی به اتحادیه اروپا ارسال
شــد کــه منابــع خبــری ،آن را پاســخی
واقــع بینانــه و منطقــی ارزیابــی کردنــد.

پیشــنهاداتی کــه متناظــر بــر موضــوع
تحریمها و تضمینها مطرح و همچنین
تأکید شد توافق تنها در صورتی میتواند
احیا شــود کــه پرونــده اتهامات سیاســی
آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی علیه
کشــور بــرای همیشــه مختومــه شــود.
مقامهای غربی نیز متن پیشنهادی ایران
را معتــدل و مبتنی بــر واقعیات توصیف
کــرده و آن را نشــان دهنــده این واقعیت
دانســتند که ایــران میخواهد بــه مذاکره

درباره برخی جنبههای متن پیشنویس
موجــود از توافــق ادامــه دهد .پــس از آن
نیز بررســی متن نهایی پیشــنهادی برای
احیــای برجام و رایزنی بــا ایاالت متحده
توسط اتحادیه اروپا آغاز شد.
ایــن درحالــی اســت کــه «کریــس
مورفــی» نماینــده ایالــت کنتیکــت در
مجلس ســنای امریــکا معتقد اســت که
بازگشــت ایــن کشــور بــه توافــق برجام،
مهمتریــن کار بــرای تضمیــن منافــع
امریــکا در منطقــه غــرب آســیا اســت.
ایــن ســناتور دموکــرات و عضــو کمیتــه
روابــط خارجــی مجلــس ســنای امریــکا
در پیامــی توییتــری بــه گــزارش شــبکه
«ســیانان» با موضوع آخرین تحوالت
در رابطــه بــا مذاکــرات ویــن بــا موضوع
توافق هســتهای ایران واکنش نشــان داد
و نوشــت« :بازگشــت به توافق هســتهای
ایــران ،مهمترین کاری اســت کــه امریکا
میتوانــد بــرای تضمیــن منافعمــان در
خاورمیانــه انجام دهــد .بیایید این کار را
انجام دهیم».
در همین حال «میخائیل اولیانوف»،
نماینــده روســیه در مذاکــرات ویــن بــا
اســتقبال از پاســخ ایران به اتحادیه اروپا
تأکیــد کــرد کــه دیپلماتهــای ایــران بــه
بهترین شــکل تــاش خود را در راســتای
تضمیــن منافــع ایــران انجــام میدهند.
او در پیامــی که در صفحــه توئیتری خود
منتشــر کرده بود در خصوص تالش تیم
ایرانــی گفت« :تصمیمگیری با مقامها و
نمایندگان پارلمان ایران است ،قطعاً اما
بهعنوان رئیس هیأت روس در مذاکرات
ویــن دربــاره برجــام ،میتوانم شــهادت
دهم که دیپلماتهای ایرانی به بهترین
شــکل تالش خود را برای تضمین منافع
ایران انجام دادنــد» .از مجموع تحوالت
جــاری به نظر میرســد چنانچه امریکا با
پیشنهادات ایران موافقت کند ،شهر وین
در آیندهای نزدیک میزبان دور دیگری از
توگوها باشــد که طی آن پاســخ همه
گف 
طرفهــا و از جمله ایران و امریکا به یک
متن مکتوب جامع تبدیل شود.

در نشست غیرعلنی بهارستاننشینان با مسئوالن ارشد دیپلماسی مطرح شد

تأکید مجلس بر رعایت قانون اقدام راهبردی

خانه ملت

گــروه سیاســی /نماینــدگان مجلــس
شــورای اســامی در نشســت غیرعلنی
بــا مســئوالن ارشــد مرتبط بــا مذاکرات
هســتهای در جریــان آخریــن تحوالت و
جزئیــات توافــق احتمالی قــرار گرفتند.
آنچــه از حاصــل نشســت نماینــدگان
بــا علــی شــمخانی دبیــر شــورای عالی
امنیــت ملــی ،حســین امیرعبداللهیان
وزیــر خارجــه ،علــی باقری رئیــس تیم
مذاکرهکننــده و محمــد اســامی رئیس
ســازمان انــرژی اتمــی در خبرگزاریها
منتشــر شــد ،از افزایــش اطمینــان
نمایندگان به تیــم مذاکرهکننده و تأیید
اقدامات انجام شده در راستای صیانت
از منافــع ملــی حکایــت دارد .طــرح
جزئیاتی از یک جلســه غیرعلنی ،سایه
روشــن وضعیــت حاکــم بــر مذاکــرات
بــرای رفــع تحریمهــا از مســیر احیــای
توافق برجام را ترسیم میکند.
ëëگــزارش رفــع تحریمهــا بــه مجلــس
میآید
ســخنگوی کمیســیون امنیــت
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس در
توضیح جلســه غیرعلنی دیــروز با بیان
اینکــه مهمتریــن نکتــه بــرای مجلــس

اهمیــت قانــون اقــدام راهبــردی بــرای
رفــع تحریمهــا اســت ،گفــت :آقــای
شــمخانی هــم به آن اشــاره داشــت که
ایــن قانــون گام مهمــی بــرای پیشــبرد
برنامه هستهای کشــور و تقویت موضع
مذاکــرات اســت .ایــن قانــون یکــی از
سرمایههای اصلی ما است .نمایندگان
تأکید داشتند که باید ادامه راه براساس
همین مســیر باشــد .انتظار میرود تیم
مذاکرهکننــده هــم تالش کننــد در متن
خروجــی مذاکرات به اهداف این قانون
توجه شــود .به گزارش ایرنــا ،ابوالفضل
عمویــی بــا بیــان اینکــه اگــر بــا پاســخ
جمهوری اســامی ایران موافقت شود،
مــا در آســتانه یک توافق هســتیم؛ نکته
کلیــدی در اهــداف مذاکــرات را انتفــاع
اقتصــادی ملــت ایــران خوانــد و اظهار
داشــت :انتفــاع اقتصادی بــه این معنا
اســت که موانع تجــارت خارجــی ایران
رفع شــود و محدودیتهای غیرقانونی
فــروش نفت برداشــته شــود .همچنین
ما بــه منابع فــروش نفت بــرای تأمین
نیــاز مــردم کشــورمان دسترســی پیــدا
کنیــم .تجار هم چنین روندی را در روند
تجارت خارجی دنبال میکنند.

وی بــا تأکید بــر اینکــه کل مذاکرات
بــه صــورت مکتــوب دنبــال میشــود،
یکــی از نواقص توافق قبلــی را موضوع
راستیآزمایی دانست و گفت :هماکنون
اصــل موضــوع پذیرفتــه شــده کــه هم
بــازه زمانــی بــرای راســتیآزمایی رفــع
تحریمهــا در نظــر گرفتــه شــود و هــم
اقدامات مختلفی دنبال شــود که ایران
بتواند راستیآزمایی کند که تحریمها به
صورت مستمر برداشته شود .سخنگوی
کمیســیون امنیــت ملــی بــا تأکیــد بــر
اینکــه روابــط مــا بــا پادمــان تحتتأثیر
تالشهــای سیاســی قــرار گرفته اســت،
تصریــح کرد :تیــم مذاکرهکننــده اصرار
دارد برای پایداری یک توافق الزم است
موضوعات پادمانی بسته شود.
ëëنیــازی بــه تصویــب متــن توافــق در
مجلس نیست
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی
مجلــس دربــاره اینکــه آیــا بایــد متــن
توافــق احتمالــی بــه تصویــب مجلس
برســد ،گفت :طبق ماده  ۷قانون اقدام
راهبردی ،مجلس از دولت گزارش رفع
تحریمها را دریافت میکند و این مالک
مــا بــرای تصمیمگیــری اســت .یعنــی

وقتی توافق انجام شود ،متن آن منتشر
شــده و در اختیــار همــه قــرار میگیرد و
ما هم مســیر عادی نظــارت مجلس بر
دولــت را دنبــال میکنیــم .دربــاره این
مــورد خــاص گــزارش رفــع تحریمهــا
اســت که در مجلس بررســی میشــود.
ولی اسماعیلی ،نایب رئیس کمیسیون
اجتماعــی نیز در این باره بــا بیان اینکه
بــه تیــم مذاکرهکننــده کشــورمان برای
توافــق اختیــار تــام داده شــده اســت،
گفــت :هرگونه توافق تیــم مذاکرهکننده
کشــورمان بــا طــرف مقابــل نیــازی بــه
تصویــب مجلس نــدارد .وی با تأکید بر
اینکه گزارش ارائه شده از مذاکره قوی و
منطقی تیم مذاکرهکننده فعلی نسبت

به تیم مذاکرهکننده دولت قبل حکایت
دارد ،خاطرنشــان کــرد :در حال حاضر
تــوپ در زمیــن امریــکا و غــرب اســت و
آنها باید با تصمیم درســت خود پاسخ
مناســب را بــه بســته پیشــنهادی ایــران
درباره توافق بدهند.
ëëتصمیــم سیاســی ایــران بــرای تفاهم
گرفته شده است
عبــاس مقتدایــی نایــب رئیس دوم
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجی مجلس نیز در تشریح جزئیاتی
از نشســت غیرعلنی دیروز گفت :قانون
اقــدام راهبــردی مجلــس کــه تصویب
شــده ،بایــد در باالتریــن ســطح رعایت
شــود و بــر آن تأکیــد کنیــم .بــه عبارتی

این انطباق بایــد صورت بگیرد که روند
تفاهــم در حال انجام اســت و تصمیم
سیاسی ایران گرفته شده است.
ëëافزایــش اعتمــاد نماینــدگان بــه تیم
مذاکرهکننده
رئیس کمیســیون حقوقــی و قضایی
مجلس شورای اسالمی نیز با بیان اینکه
اعتماد وکالی ملت به تیم مذاکرهکننده
افزایش یافته اســت ،گفت :سه موضوع
راســتیآزمایی ،رفــع تحریمهــا و ارائــه
تضمیــن در توافــق نهایــی محقــق
شــده اســت .حجتاالســام موســی
غضنفرآبــادی درباره جلســه غیرعلنی
روز چهارشــنبه مجلــس بــا مســئوالن
ارشــد دیپلماســی تأکید کرد :انتظارات
نماینــدگان در مورد مذاکــرات انقالبی،
قــوی و اعمــال ظرافــت در مذاکــرات
هســتهای بــر آورده شــده اســت .وی بــا
بیان اینکه ممکن اســت تردید و دودلی
در برخی از رسانهها وجود داشته باشد،
گفــت :تردیدهــا و شــبهات نمایندگان
در مــورد توافــق برطرف شــده و اعتماد
وکالی ملــت بــه تیــم مذاکرهکننــده و
سیاســتهایی کــه در مذاکــرات اعمال
شده ،افزایش یافته است.

کاظمی قمی رویکرد ایران را در قبال طالبان و مسائل افغانستان تشریح کرد

تعامل غیررسمی تا شکلگیری دولت فراگیر

گــروه سیاســی /نماینــده ویــژه رئیــس
جمهور در امور افغانســتان در آســتانه
یک ســالگی فــرار نیروهــای امریکایــی
از ایــن کشــور و حاکــم شــدن طالبــان،
رویکــرد ایــران را در قبــال طالبــان و
مســائل افغانســتان تشــریح کــرد و
گفــت :جمهــوری اســامی ،سیاســت
تعاملــی با طالبــان را بر پایــه حمایت
از مردم افغانســتان دنبــال کرده اما تا
زمانی کــه دولت مشــارکتی و فراگیری
شــکل نگیــرد ،دولتــی را بــه رســمیت
نمیشناسد.
بــه گــزارش ایرنــا ،حســن کاظمــی
قمــی موضــوع حقابه ،امنیــت مرزها،
مبــارزه بــا مــواد مخــدر و تروریســم را
جزو مالحظات جمهوری اســامی در
رابطــه بــا طالبــان دانســت و گفــت :با
گذشــت یکســال با این سیاستها به
بخش قابل توجهی از آن اهداف فائق
آمدیم.

 ëëتأکید ایران بر حکومت مشارکتی
کاظمــی قمی با بیان اینکه جریانی
در افغانســتان حاکــم شــده کــه دنبال
یــک حکمرانــی کامــل اســت و این در
حالــی اســت کــه جمهــوری اســامی
بــر حکومــت مشــارکتی تأکیــد دارد و
مصلحت مــردم افغانســتان و امنیت
منطقه را در گرو شــکلگیری حکومتی
مشــارکتی میداند و به رهبران طالبان
هــم گفتــه اســت ،تأکیــد کــرد :ایــن به
مفهــوم مداخلــه نیســت .تأکیــد ایران
این اســت که باید حکومتی شکل گیرد
کــه خواســته همــه مــردم افغانســتان
باشــد .کما اینکه تجربه  ۴۰ســال نشان
داد کــه هــر جریانــی در ایــن کشــور به
تنهایــی حاکــم شــد ،دوام نیــاورد و
جریانــی بــه تنهایــی نمیتواند بــا این
حجــم چالشهــا دوام بیــاورد .وی در
ایــن بــاره افزود :از ســوی دیگــر منطق
ایــران میگوید کــه چــون قومیتهای

دیگر وجود دارند ،اگر احساس کنند که
در حاکمیت ســهمی ندارنــد یا مجبور
بــه ترک وطــن میشــوند یا دســت به
ســاح میبرنــد .ایــن گفتمــان مــا بــا
هیأت حاکمه امروز افغانستان است.
کاظمــی قمــی با اشــاره بــه  4برابر
شــدن مهاجران افغانســتان بــه ایران
طی یک ســال گذشــته و تأثیر افزایش
تروریســم و شــرایط اقتصــادی بــر این
رونــد ،گفــت :بــا وجــود ایــن وضعیت
بــه دنبــال ایجــاد یــک همــکاری در
حوزههای فرهنگــی و تجاری بودهایم،
زیــرا بــه هــر میــزان وضــع امنیــت و
اقتصاد افغانســتان خراب شود ،شاهد
ســیل مهاجــرت و رشــد تروریســم در
ســایه فقــر هســتیم کــه امریــکا آن را
دنبال میکند.
ëëاقدامات خرابکارانه امریکا
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور
افغانســتان با بیان اینکــه فرار طراحی

شــده امریــکا از ایــن همســایه شــرقی
ایــران قطعاً به معنای شکســت و دور
ایســتایی اســت ،گفت :امریــکا اهداف
خــود را در افغانســتان دنبــال میکند.
نظامیــان خــارج شــدند امــا ســرویس
جاسوســی و خرابکارانــه کاخ ســفید
همچنــان وجود دارد .وی با بیان اینکه
پس از روی کار آمدن طالبان ،امریکا به
دنبال این بود که ایران را وارد درگیری
با طالبان کند ،اما ایران از این تله عبور
کرد و مســیر همــکاری فزاینده را ادامه
داد ،افــزود :کاخ ســفید در یــک حالت
دورایستایی ســعی میکند افغانستان
را بیثبــات کنــد ،آنهــا  ۲۰ســال در این
کشــور هزینه نکردند و کشته ندادند که
امروز فضای ســرمایهگذاری را به چین
و روســیه و ایــران واگذار کننــد .کاظمی
قمی در تشــریح سیاســت امریکا برای
ایجاد بیثباتی و آشــوب در افغانستان
از طریــق تقویت گروههای تروریســتی

ماننــد داعــش و طراحــی فتنههــای
قومــی و مذهبــی ،اظهــار داشــت:
امریــکا داعش را بــه افغانســتان آورد
تــا به طالبــان فشــار بیاورند ،شــیعیان
را تهدیــد کننــد و از ســرمایهگذاری
اقتصادی جلوگیری کنند.
وی ایجاد فتنههای مذهبی و قومی
مانند شکل دادن به جریان بلخاب که
حتی مورد تأیید سران و علمای شیعه
نیســت را نیــز از جملــه ایــن فتنههــا
دانست و افزود :باید مشخص شود که

این گروهها توســط چه کسانی حمایت
میشــوند .تالش شــد که طالبــان وارد
درگیری نشــود و علمــا و مردم بلخاب
از برخی اقدامات جلوگیری کنند.
ëëگروههایمقاومت،امریکایینیستند
کاظمی قمی بــا بیان اینکه امریکا
بــا سوءاســتفاده از مقاومــت بــه دنبال
ایجــاد درگیری داخلی اســت در حالی
کــه امریکا در طول  ۲۰ســال حضور در
افغانستان جلوی مقاومت را گرفتند و
آمار زندانیان و تــرور رهبران مقاومت
در ایــن زمــان بــه دســت امریکاییهــا
مشــخص بــود ،تأکیــد کــرد :بــر ایــن
اســاس هیچکس نمیتوانــد بگوید که
گروههای مقاومت (بــه رهبری احمد
مســعود) در افغانســتان ،امریکایــی
اســت همچنانکــه نشســت طالبــان
بــا گروههــای مقاومــت بعــد از آغــاز
حکمرانــی طالبــان اولین اقــدام ایران
برای ایجاد حکومت فراگیر بود.

دیگه چه خبر؟

واقعبینانه و منطقی

خبــر اول اینکــه ،وزارت اطالعات از دســتگیری یکی از پرســابقهترین و
خطرناکترین تروریستها با دامن ه عملیات تروریستی فرامرزی و انتقال
او بــه زندان خبر داد .به گــزارش مهر ،در اطالعیه وزارت اطالعات درباره
ایــن خبــر آمده اســت :بر مبنــای رهگیریهــای اطالعاتی چند ســاله ،این
عنصر جنایت پیشه ،سوابق فعالیتهای تروریستی در چهار کشور منطقه
را دارد و در مقطــع اوج بحران ســوریه ،با حضور در آن کشــور به عضویت
گروهکهــای تکفیری-تروریســتی درآمــد و همــراه بــا آنهــا در شــهرهای
حلــب ،حماه و ادلــب به اعمــال جنایتکارانه و شــیطانی پرداخته اســت.
این عضو حلقه تروریســم فرامرزی که متخصص ســاحهای ســنگین نیز
هســت ،پس از شکســت تکفیریها از مدافعــان پرافتخار حــرم و محدود
شدن حوز ه «ترکتازی» آنها در سوریه ،پایگاه فعالیتهای تروریستی خود
را به دو کشــور پیرامونی جمهوری اســامی ایران منتقل و به یکی دیگر از
گروهکهای تروریست ،جنایت پیشه و ضد وحدت امت اسالمی پیوست
و بــه اقدامات خرابکارانه خود علیه ملت ســرافراز ایران و تمامیت ارضی
کشور ادامه داد.

حاجی ایرانی همچنان در بند عربستان سعودی

خبــر دیگــر اینکــه ،یکــی از حجــاج
کشــورمان پس از انتشار تصویری از شهید
حاج قاسم سلیمانی در کنار خانه خدا در
توئیتــر ،توســط نیروهای امنیتی ســعودی
دســتگیر شــده و همچنان با گذشــت یک
مــاه از ایــن اتفــاق ،در زنــدان اســت .بــه
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان« ،خلیل
دردمنــد» از اهالــی ُدرچــه اصفهــان کــه
همــراه بــا مــادرش بــه حــج تمتــع ۱۴۰۱
مشــرف شــده بود ،پس از انجام مناســک
حــج تمتــع در روز عیــد غدیــر توســط
نیروهــای امنیتــی عربســتان ســعودی در
مســجدالحرام دســتگیر و بــه زندانــی کــه
چند ایرانی در آنجا بودند ،منتقل شد ،اما پس از  ۲روز او توسط نیروهای
ســعودی فــرا خوانــده و به زندانــی دیگر انتقــال یافت .گفته میشــود که
اتهــام او «تصویربــرداری» در جــوار کعبه بــوده و به همیــن دلیل پرونده
قضایی برای وی تشــکیل شــده اســت .این در حالی اســت که بســیاری از
زائران کشــورهای دیگــر اقدام به عکــس انداختن کرده و حتــی نیروهای
سعودی هم از زائران در ایام حج تمتع عکس میانداختند و کسی مانع
این اقدام نشــد .گفتنی است امسال چند حاجی ایرانی به دالیل مختلف
توســط نیروهای سعودی بازداشت و زندانی شــدند که با تالش نیروهای
کنســولی و ســازمان حج و زیارت آزاد شدند اما هنوز تالشها برای آزادی
خلیل دردمند از بند سعودی ادامه دارد.

همکاری با مؤسسه کلوزآپ ممنوع است

شــنیدیم کــه ،ســازمان اطالعــات ســپاه در اطالعیــهای اعــام کــرد که
هرگونــه همــکاری با مؤسســه کلــوزآپ (گرین هــاوس) ،ممنوع اســت .به
گــزارش ایرنا ،ســازمان اطالعــات ســپاه در اطالعیهای اعالم کــرد هرگونه
همــکاری با مؤسســه کلوزآپ (گرین هــاوس) ،ممنوع اســت .در متن این
اطالعیه آمده اســت :به اطالع عمــوم هنرمندان باألخص مستندســازان
محترم میرســاند که مؤسســه آموزشــی کلوزآپ ،فعال در حوزه مســتند،
یک مؤسســه صهیونیســتی بوده که با حمایتهای مــادی و معنوی رژیم
اشــغالگر اســرائیل در حــال فعالیت اســت.این مجموعه که پیــش از این
بــا عنوان گریــن هاوس فعالیت داشــته ،به دلیل افشــای ماهیت حامیان
پشــت پرده و برای جلوگیری از ایجاد حساســیت در کشــورهای مسلمان،
موقعیــت ثبتی خود را از تلآویو به بروکســل منتقل کرده اســت .از اینرو
هرگونه ارتباط و همکاری اتباع ایرانی با این مؤسسه صهیونیستی ممنوع
و طبــق قوانیــن جمهوری اســامی ایــران قابــل پیگیری از طریــق مراجع
قضایی خواهد بود.

تأیید ۶ماه حبس دهباشی با شکایت حسن خمینی

با خبر شــدیم که ،دادگاه تجدیدنظر حکم پیشــین دادگاه درباره اهانت
حســین دهباشی(کارگردان مســتند تبلیغاتی حســن روحانی) به مرحوم
حاج احمد خمینی یادگار امام(ره) را تأیید و او را به  ۶ماه حبس تعزیری
محکوم کرد .یک منبع آگاه در این باره به تسنیم گفت :از حسین دهباشی
دو شــکایت مطــرح شــد .یکی از طرف مؤسســه تنظیم و نشــر امــام(ره) و
دیگری از طرف خانواده .اولی را دادگاه به علت اینکه مدعی بود مؤسســه
نمیتواند از طرف مرحوم سید احمد آقا شکایت کند رد کرد .ولی شکایت
دوم را وارد دانســت و آن را بررســی کرد .این منبع آگاه افزود :دهباشی در
هیچ کدام از دادگاهها ســندی را ارائه نداده اســت و اینکه مدعی است این
مطلب را از آقای هاشــمی شــنیده دروغ اســت .چرا که هم خانواده آقای
هاشــمی رســماً آن را تکذیب کردهاند و هم ســندی بر مطلب خود ندارد.
اگر جز این است ،مطلب آقای هاشمی را منتشر کند .وی افزود :از روز اول
طرح این ادعای زشــت از طرف دهباشــی ،بیت امــام(ره) اعالم کرده بود
که اگر ایشــان رســماً حرف خود را پس بگیرد و اعالم کند که سندی در این
باره ندارد از شکایت صرفنظر میکند.

حمایت سوئد از تحریم پانسمان بیماران پروانهای

دســت آخر اینکه ،دولت ســوئد در اقدامی عجیب دادخواست وکیل
بیمــاران پروانهای ایرانی برای الزام شــرکت ســوئدی «مونلیکه» جهت
ارسال پانسمانهای مخصوص این بیماران را رد کرد .به گزارش میزان،
تحریمهــای یکجانبــه امریــکا ،تاکنــون خســارات جبــران ناپذیــری را در
حوزه ســامت و بهداشــت بر افــراد مختلف از جمله بیمــاران پروانهای
وارد کــرده به طوری که شــرکت ســوئدی «مونلیکه» با اســتناد به همین
تحریمها اقدام به قطع ارسال محصوالت دارویی از جمله پانسمانهای
ضروری بیماران پروانهای به شــرکتهای وارد کننده ایرانی کرده اســت.
در پی این اقدام شــرکت ســوئدی ،تعداد قابل توجهی از این بیماران به
کــودکان بیمار ،جــان خود را از دســت داده و برخــی دیگر نیز
خصــوص
ِ
دچار آســیبهای جدی جســمانی مانند قطع عضو شــدند و عدهای نیز
با درد و رنج ناشــی از نبود پانســمان الزم زندگی را میگذرانند ۲۹۵ .نفر
از خانــواده کودکان پروانهای در این دادگاه به اســتناد معاهدات داخلی
و کنوانســیونها و قراردادهای بینالمللی خواســتار جبران خسارتهای
مــادی و معنــوی و اعمــال مجازاتهای تنبیهــی شــدند« .مونلیکه» در
پاســخ خود به شــکایت مرکز حقوق کیفری بینالمللــی ایران در جریان
دادرســی به صراحت اعالم کرد« :تــا زمانی که تحریمهای امریکا برقرار
اســت تصمیمی برای بازگشــت به بــازار ایران ندارد و حتــی مایل و قادر
به اســتفاده از مکانیســم معافیت اقالم بشردوســتانه امریکا نیز نیســت
چرا که تحریمهای بانکی مانع انجام تراکنش مالی برای استفاده از این
معافیت اســت ».رد درخواســت وکیل بیمــاران پروانهای توســط دولت
ســوئد در حالی صورت میگیرد که «آلنا دوهان» ،گزارشگر ویژه سازمان
ملــل دربــاره ارزیابــی تحریمهای امریــکا علیه مردم ایــران در مصاحبه
اختصاصــی بــا هفته نامه فرانســوی «لوپوئــن» اذعان کــرد؛ تحریمهای
یکجانبه امریکا منجر به مرگ  ۱۵بیمار پروانهای به دلیل عدم دسترسی
به پانسمانهای مخصوص شده است.

