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تحریمهای امریکا برای حمایت از تجزیه طلبان

بازگشت به مذاکره پساز نا امیدی از آشوب

فارس

گفتوگوی تیم سیاسی و نظامی ایران و اوکراین در کشور ثالث

وزیــر امــور خارجه برگزاری نشســت میان کارشناســان نظامی ایــران و اوکرایــن را تأیید
کــرد .بــه دنبال ادعــای «کییــف» پیرامون اســتفاده روســیه از پهپادهای ســاخت ایران در
درگیریهای اوکراین ،ایران درخواســت نشســت کارشناســی مشــترک با مقامــات اوکراین
را مطرح کرده بود تا این ادعاها با ارائه مدارک مســتند بررســی شــود .در پی این پیشــنهاد
«اولِگ نیکولِنکو» ســخنگوی وزارت خارجه اوکراین در گفتوگو با «ســیانان» از برگزاری
جلســه کارشناســان نظامی ایران و اوکراین درخصوص ادعای مطرح شــده از سوی کییف
پیرامون اســتفاده روســیه از پهپادهای ســاخت ایران خبر داد .امیرعبداللهیان در نشســت
خبــری روز گذشــته ضمــن تأییــد ایــن خبــر ،گفت«:یکــی از اقــام دفاعــی در چهارچــوب
همکاریهــای دفاعــی میــان ایــران و روســیه  ۱۱ماه قبــل از شــروع جنگ اوکرایــن ،فروش
بســیار معــدودی پهپاد ایرانی به روســیه بود .تاکنــون هیچ مدرکی از طــرف اوکراینی مبنی
بــر اســتفاده از پهپاد ایرانی در اوکراین دریافت نکردهایــم ».امیرعبداللهیان با اعالم اینکه
اخیراً تیم سیاســی و نظامی ایران و اوکراین در کشــور ثالث گفتوگو کردند و ما بررسیهای
خــود را در این زمینه ادامه میدهیــم ،افزود«:وزیر خارجه اوکراین در گفتوگوی تلفنی به
مــن گفت یک پهپاد به صورت ســالم به دســت نیروهای اوکراینی افتاده که روســی اســت
ولی شــبیه پهپاد شــاهد ایرانی اســت و من گفتم که این گواه این اســت که ایران به مواضع
خود پایبند اســت .به روسها بیش از دو بار گفتیم و گفتند که صرفاً از ســاحهای ســاخت
روسیه در جنگ اوکراین استفاده شده است .جنگ را راهحل نمیدانیم و به تالشها برای
بازگشت صلح و آرامش ادامه میدهیم».

بــــرش

گــروه سیاســی /حســین امیرعبداللهیــان ،وزیــر
امــور خارجه روز گذشــته در یک نشســت خبری
بــا نماینــدگان رســانههای داخلــی و خارجــی
بــه تشــریح ابعاد تحــوالت جــاری در سیاســت
خارجــی پرداخــت .بــه گــزارش «ایــران» ،وزیــر
امــور خارجــه در این نشســت از تمرکز مذاکرات
بر ســه موضوع باقیمانده ســخن گفــت و اعالم
کــرد ایران در صورت موافقــت طرفهای مقابل
بــا آخریــن ایده هــای تبــادل شــده آماده اســت
در آینــده نزدیــک نشســت وزرای خارجــه عضو
برجام در وین را برگزار کند.
او همچنیــن در جریــان ایــن نشســت خبری به
نقش کشــورهای خارجی در هدایت اغتشاشات
هفتــه های اخبــر در ایران اشــاره و اعالم کرد که
اســناد به دســت آمــده از طرح دقیق دشــمنان
بــرای ایجاد یــک جنــگ تروریســتی و داخلی با
هدف تجزیه ایران حکایت میکند که در نهایت
با شکست روبهرو شد.
فعــال شــدن  ۷۶مرکز تروریســتی و ضد انقالب
در اقلیم کردســتان و ورود بیســابقه سالحهای
اسرائیلی و امریکایی به کشور از جمله اقداماتی
بوده که در همیــن مدت کوتاه علیه مردم ایران
صورت گرفته است.
ëëروایت عهدشکنی اروپایی ها
وزیــر امــور خارجــه در ســخنان خــود در این
نشســت در خصــوص آخریــن تحــوالت مربوط
بــه مذاکــرات رفــع تحریــم گفــت« :متنــی کــه
االن روی میــز قــرار دارد آخریــن متــن مــا در
نتیجــه گفتوگوهــای چنــد ماهه در وین اســت
و همچنیــن ایدههــای مختلفــی کــه در ماههای
گذشته مطرح شد تکمیل شده است .به صورت
مشــخص در ســه موضــوع بــا طــرف امریکایــی
همچنــان تفاوت دیــدگاه و اختالف نظــر داریم
و ســه کشــور اروپایی در این موضوعات با طرف
امریکایی همکاری میکننــد .بورل و مورا تالش
دارند به یک راهحلی در این زمینه دست یابیم.
امیرعبداللهیــان در همین رابطه به مســائل
اختالفی باقیمانده اشــاره کــرد و افزود« :یکی از
این موضوعات حل مســائل باقیمانــده آژانس
اســت و موضــوع دیگــر بــه تضمیــن اقتصادی
برمیگردد و سعی کردیم این موضوع را فرموله
کنیم .ســومین مورد هم این است که در راستای
تضمین اقتصادی این بازی که طرفهای غربی
ایجاد کردند و تسری تحریم به طرفهای ثالث
را عامــل برای تداوم تحریمها قرار دادند با یک
مکانیسم مورد توافق باید از میان برداشته شود.
در این رابطه باید تبادل پیامها ادامه یابد».
وزیر امور خارجه درباره ارسال پیامها از سوی
امریــکا و تضــاد بیــن مواضع اعالمــی و اعمالی
آنها نیز گفت« :امریکاییها در میز تبادل پیامها
در مسیر دیپلماسی به یک شکل عمل میکنند
امــا در رســانه به شــکل دیگری عمــل میکنند.
وقتی به آنها پیام میدهیم چه رفتار متناقضی
اســت پاســخ میدهنــد در رســانه نگاهشــان به
افکار عمومی است .اظهارات مقامات امریکایی
دوگانــه و بــا هدف تشــویق اغتشــاش در ایران و
گرفتن امتیاز در میز مذاکره است».
ëëعلت تأخیر در حصول توافق
رئیــس دســتگاه دیپلماســی پیرامــون دالیــل
تأخیــر در حــل و فصــل نهایــی مذاکــرات گفــت:
«یکی از نکاتی که در ماههای گذشته قدری تأخیر
در نقطه پایانی رســیدن به توافــق ایجاد کرد حل
مســائل اتهامی آژانس علیه ایران بود .پیشــنهاد
طرف امریکایــی این بود که برجــام را مورد تأیید
قــرار دهیم ولی مســائل بین ایــران و آژانس را در
فرصــت موســعی در آینــده حــل و فصــل کنیم.
معنایش این بود ما پیچ و مهرهها و سانتریفیوژها
و ...را بــاز کنیــم و به کنــار بگذاریم و بعــد از اینکه

دستمان کامالً خالی شد در خصوص مسائل بین
ما و آژانس اقــدام کنیم .این یکی از خطوط قرمز
ما بود».
او ادامــه داد  :در مذاکــرات ماههای گذشــته با
طرفهای اروپایی روســیه و چین و در تبادل پیام
با امریکا در این خصوص تأکید کردیم که آژانس
همــواره از مســیر فنــی منحرف شــده و صرفــاً در
مســیر سیاســی گام برداشــته آنها گفتند تضمین
میکنیــم و بــه آژانــس توصیه میکنیم در مســیر
فنی قدم بردارد».
وزیــر امور خارجه با اشــاره به آخرین سیاســی
کاری و سوءاســتفاده غــرب از آژانــس در ارائــه
قطعنامــه شــورای حکام علیــه کشــورمان گفت:
«در حالــی که معاونــان وزرای خارجه و ســازمان
انــرژی اتمــی به وین ســفر کردنــد و بــا آژانس به
نقشه راهی دست یافتند و مقامات آژانس گفتند
قطعنامهای در کار نخواهد بود و مقامات آژانس
به ایران میآیند ،در چنین شــرایطی به یکباره در
مجموعه جنــگ ترکیبی علیه ملــت ایران با یک
قطعنامه جدید مواجه شدیم .به مقامات امریکا
و سه کشــور اروپایی گفتیم چگونه به شما اعتماد
کنیــم در حالــی کــه قــرار بــود ضامــن رفتــار فنی
آژانس باشــید در سوءاســتفاده سیاســی از آژانس
برآمدید».
ëëبرگزاری نشســت وزرای خارجــه عضو برجام به
یک شرط
امیرعبداللهیــان همچنیــن بــا بیــان اینکه در
موضوعات باقی مانده دیدگاههای ما تبادل شده
است ،افزود :در آخرین پیامی که هفته گذشته به
هماهنگ کننده اتحادیه اروپا دادیم اعالم کردیم
در چهارچوب دیدگاههایی که اعالم شده چنانچه
طرفهای مقابل آماده باشند میتوانیم در آینده
نزدیک نشســت وزرای خارجه عضــو برجام را در
وین برگزار کنیم .بورل در حال هماهنگی اســت و
طبیعتاً زمانی این اتفاق میافتد که ما نســبت به
خواســتههای منطقی خود در این زمینه مطمئن
شویم.
 ۵۷۱ëëدرصد رشد تجاری
وزیــر امــور خارجه در بخــش دیگــری از این
نشســت از قــرار گرفتــن رونــد سیاســت خارجی
دولــت آقــای رئیســی ذیــل دکتریــن سیاســت
خارجــی متوازن و با اولویت نگاه به همســایگان
و آسیا محور در مسیر درست و رو به رشد سخن
گفــت و اعــام کرد کــه در  ۱۴ماه گذشــته حجم
تبــادل تجــاری کشــور از قــاره اروپا تا ســایر نقاط
جهــان بویــژه همســایگان و آســیا از  ۳۷درصــد
در کمتریــن حالت ،تا  ۵۷۱درصد رشــد داشــته
اســت و بخــش عمــدهای از این رشــد ،خــارج از
حوزه سنتی تجارت در عرصه نفت و انرژی بوده
است.
ëëنقش کشورهای خارجی در غائله زاهدان
امیرعبداللهیانــدر مهمتریــن بخــش از
سخنان خود به نقش کشورهای غربی و محافل
صهیونیســتی در حمایــت از اغتشاشــات اخیــر
اشــاره داشــت و گفــت« :توطئهای که براســاس
اســناد دقیــق و موجــود در دســتگاه دیپلماســی
کشــور با هدف ایجــاد جنگ تروریســتی و جنگ
داخلی و در نهایت تجزیه ایران در هشــت هفته
گذشته با سوءاستفاده از احساسات پاک مردمی
در ایران دنبال میشــد ،شکســت خــورد ».او به
اظهــارات یک دیپلمــات عالیرتبه غربی در یک
دیدار دیپلماتیک در اثنای این توطئه اشاره کرد
و افزود« :امریکا در عراق در ســالهای اخیر و در
دوره نخستوزیری عادل عبدالمهدی توانست
در یــک کشــور دارای  ۴۱میلیــون نفــر جمعیت،
تنهــا بــا آوردن  ۳۰هــزار زن و جــوان عراقــی بــه
میدان التحریر بغداد و برخی میادین اســتانها
در عــراق و با بــه کارگیری ظرفیتهــای موجود

در فضــای مجــازی ،دولــت حاکــم در عــراق را
ســاقط کند و آقای عبدالمهدی در نهایت برای
مصالحــی بزرگتر از ســمت خود اســتعفا داد.
آن مقام غربی مدعی بود که در قبال جمهوری
اســامی ایران نیز با اســتفاده از برخی شرایطی
کــه در داخــل کشــور پیــش آمــده و احساســات
عــدهای از جوانــان در ایــران برانگیختــه شــده،
چنیــن فرصت بزرگــی را امریکا و تعــداد اندکی
از کشــورهای غربی در مقابل خودشان میبینند
و امیدوارنــد بتوانند به اهدافشــان در این زمینه
دست یابند».
رئیــس دســتگاه دیپلماســی بــا بیــان اینکه
دخالتهای خارجی در  8هفته گذشــته در اوج
خود قرار داشــت ،ادامــه داد« :در غائله زاهدان
و مشــکالتی کــه در امنیــت برخــی اســتانهای
غربــی پیش آمد ،به صورت مشــخص  ۷۶مرکز
تروریســتی و ضــد انقــاب در اقلیــم کردســتان
فعال شــدند و سالحهای اســرائیلی و امریکایی
وارد کشور شد».
ëëاستقرار نیروهای مسلح عراق در مرز مشترک
وزیر امور خارجه از رایزنی فشــرده مقامهای
امنیتــی تهــران و بغــداد و همچنیــن مقامهای
اقلیم کردســتان در پی این اقدامات تروریســتی
در هفتههــای اخیر خبــر داد و افزود« :دوســتان
مــا در دولــت مرکــزی در عــراق متعهد شــدند
گروههای تروریســتی را که در  ۷۶نقطه تحرکاتی
را در اســتانهای غربــی مــا انجــام داده بودنــد،
دور کننــد و در فاصلــه زمانــی کــه بــا هــم توافق

کردیم نســبت به خلع ســاح آنها اقدام کنند».
امیرعبداللهیــان بــا اشــاره بــه این نکتــه که این
گفتوگوهــا ادامــه دارد ،تأکیــد کــرد« :قطعــاً
زمانی که نیروهای مسلح عراق در مرز مشترک
ایران با اقلیم کردســتان مستقر شــوند و امنیت
ایــن مرزهــا را تضمیــن کنند ،نیازی بــه اینکه ما
بخواهیم برای دفاع از تمامیت ارضی خودمان
و مقابله با ســرایت ناامنیها به داخل کشورمان
برخورد کنیم ،نخواهد بود».
ëëدرک نادرست از وقایع ایران
توگــوی
امیرعبداللهیــان در ادامــه بــه گف 
ایــران بــا مقامهای کشــورهای جهــان از جمله
ســه کشور اروپایی فرانســه ،انگلیس و آلمان در
خصوص تحوالت هفتههای اخیر و اغتشاشات
اشــاره کــرد و گفــت« :در این تماسهــا مواضع
جمهــوری اســامی را دربــاره روزهایــی کــه
پشــت ســر گذاشــتیم ،منعکــس کردیــم .ســه
کشــور اروپایــی ،امریــکا و البی صهیونیســتها
درک درســتی از تحــوالت و وقایــع نداشــتند.
مداخــات زیــادی را در عرصههــای رســانهای
و اظهارنظرهــای سیاســی بــه عمــل آوردنــد.
برخــی از مقامات در کشــورهایی که ذکر کردم،
تــاش کردنــد در روزهــای بعــد از اظهــارات
منفــی خودشــان بــا مصاحبههــای متفاوتی تا
حــدودی اشــتباهات خودشــان را در این رابطه
اصالح کننــد ».امیرعبداللهیان افزود« :من در
اغتشاشــات اخیر به مقامات اروپایی که مدعی
دفــاع از حقــوق بشــر هســتند ،گفتم کــه پلیس

در ایــران با صبری راهبردی قویاً خویشــتنداری
کــرد .اینکه بیــش از  ۵۰پلیس و نیــروی امنیتی
ما توســط آشــوبگران و اغتشاشــگران با ســاح
گــرم و ســرد بــه شــهادت رســیدند و چنــد هزار
نیــروی پلیس و مدافع امنیت ما مجروح شــده
و آســیبهای جدی دیدند ،همه نشانه رعایت
حقوق بشــر و خویشــتنداری پلیــس و نیروهای
حافــظ امنیــت در جمهــوری اســامی ایــران
است».
رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین خبر داد
که در خصوص وقایع اخیر نیز کمیتهای ملی زیر
نظر وزیر کشــور و ســازمان امنیت کشــور تشکیل
شــده و جمعی از حقوقدانــان و مقامات دولتی
و غیردولتــی مرتبــط در چهارچــوب کمیتــهای
مســتقل مســائل را پیگیری میکنند و گزارش را
عالوه بر داخل ما در اختیار سایر جهات خارجی
و بینالمللی قرار خواهیم داد.
ëëانتقاد خود را به ریاض اعالم کردیم
آخرین تحوالت پیرامــون مذاکرات دوجانبه
تهــران و ریــاض از دیگــر محورهای مــورد توجه
وزیــر امــور خارجــه بــود .او در این رابطــه گفت:
«مــا در عرصه سیاســی نســبت به آنچــه در دور
پنجــم گفتوگوهای ایران و عربســتان در عراق
به توافق رسیدیم ،پایبند هستیم.
آنچه ایــران باید انجام میداد انجام شــده و
بخشهایی از توافق از ســوی مقامات ســعودی
توگــو و همــکاری ایران
انجام نشــده اســت .گف 
و عربســتان را بــه دالیــل مختلــف مفیــد ،مؤثــر
و مناســب بــرای صلــح و امنیــت در منطقــه
میدانیــم .از اینکــه یــک رســانه شــناخته شــده
به نــام عربســتان در وقایــع هفته گذشــته ایران
نقــش ترویج تــرور و تروریســم را ایفا کــرد گالیه
و انتقــاد خــود را بــه مقامــات عربســتان منتقل
کردیــم و ایران این اقدام رســانهای غیر ســازنده
را در تعــارض بــا توافقــات دو کشــور در بغــداد
میدانــد .امیدواریم عربســتان نســبت به آنچه
توگوهــا در بغــداد توافق شــد
در دور پنجــم گف 
تعهداتش را عملیاتی کند تا دو کشــور گامهایی
را در مســیر طبیعــی بردارنــد ».همزمــان با این
موضعگیری وزیــر امور خارجه ایــران ،خبری به
نقــل از«احمــد الصحــاف» ،ســخنگوی رســمی
وزارت خارجه عراق منتشــر شــد حاکــی از آنکه
گفتوگوهای ایرانی -سعودی از مرحله امنیتی
به مرحله دیپلماتیک رسید که به گفته این مقام
عراقی ،اهمیت این گام نزدیک کردن رویکردها
و حــل اختالفــات میــان دو طــرف اســت کــه در
راستای منافع دو کشور و تمام منطقه است.
ëëچشمداشتی به اراضی آذربایجان نداریم
امیرعبداللهیــان دربــاره موضــوع برآمده از
اختالفــات میان تهــران و باکــو دربــاره مواضع
بحثبرانگیــز مرزی این کشــور نیــز گفت« :من
ماه گذشــته سفری به ایروان داشتم و پاشینیان
ســفری رســمی به ایــران انجــام داد بخشــی از
محافــل رســانهای در جمهــوری آذربایجــان
نســبت به این ســفر واکنش جدی نشان دادند.
آذربایجــان و ارمنســتان را دو همســایه ایــران
میدانیم و هیچــگاه روابط خود را با یک طرف
به حســاب طــرف دیگر تفســیر نمیکنیم» او با
بیان اینکه اولویت نگاه به سیاســت همسایگی
مناســبات با همه همســایگان در اولویت ایران
اســت و هیچ چشمداشتی به اراضی کشورهای
همســایه از جملــه آذربایجــان نداریــم ،افزود:
«ولی بــه صراحت بــه همه بازیگــران در حوزه
قفقــاز اعالم کردیــم هرگونه تغییــر ژئوپلیتیک
در منطقــه بــا واکنش ایران مواجه خواهد شــد.
مــا با نگاه به همســایگی و برادری مناســبات با
آذربایجان و سایر کشورهای همسایه را پیگیری
میکنیم».

رئیس سازمان انرژی اتمی:

غنی سازی  60درصد در فردو پاسخ به فشارهای سیاسی بود

گــروه سیاســی /امریــکا و شــرکای اروپایــی خــود
تصــور کردهانــد کــه بــا بیشینهســازی فشــارها
میتواننــد امتیــازات بیشــتری از ایــران دریافت
کــرده و عقبنشــینی از مواضع و منافــع ملی را
به تهــران تحمیــل کنند ،امــا این کشــورها بارها
مشاهده کردهاند که افزایش فشارها از سوی آنها
بــه بیشینهســازی قدرت از ســوی ایران و پاســخ
متقابل میانجامد .نمونه این مساله را میتوان
در ماجرای اخیر یعنی قطعنامه شــورای حکام
مشاهده کرد .ایران در پاسخ به اقدام غیرسازنده
کشــورهای غربــی در شــورای حــکام دســت بــه
اقدامــات فنــی در توســعه فعالیــت صلح آمیز
هســتهای کشــورمان زد .نکتــه قابل توجــه آنکه
اقدامــات ایــران همــه در چهارچــوب مقــررات
آژانــس بوده و کشــورهای متخاصــم نمیتوانند
مدعی عبور ایران از قواعد فنی شوند.
محمد اســامی رئیس سازمان انرژی اتمی
روز چهارشــنبه در توضیــح توســعه غنیســازی
کشــورمان و اقدامــات صــورت گرفته در ســایت
فــردو گفت :همانطور که قبالً اعالم شــده بود،
رفتــار و فشــار سیاســی و اقداماتــی کــه از جنس
عــدم توجــه بــه رونــد توافــق و مذاکــرات بوده،
حتمــاً بــا عمل متقابــل همراه خواهــد بود .وی
افزود :ســازمان انــرژی اتمــی ایران در راســتای

اقــدام قانــون راهبردی بــرای لغــو تحریمها در
ســایت فــردو و نطنز بــرای غنیســازی ظرفیت
جدیــدی ایجــاد کــرد کــه کل ایــن عملیــات در
چهارچــوب مقررات آژانــس بینالمللی انرژی
اتمــی اســت و ظرفیــت جدیــدی از گازدهی در
نطنز شروع کردیم .اسالمی اضافه کرد :در فردو
هــم افزایــش ظرفیــت غنیســازی از  ۲۰درصد
به  ۶۰درصد را شــروع کردیم و ســانتریفیوژهای
نســل جدید را جایگزین نسل اول خواهیم کرد.
رئیس ســازمان انــرژی اتمــی ایران با اشــاره به
اظهارات رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی
خاطرنشــان کــرد :فشــار سیاســی و قطعنامــه،
راهحــل موضــوع نیســت .اســامی همچنیــن
توگــو بــا ایســنا خبــر داد تولیــد اورانیــوم
در گف 
 ۶۰درصــد در فــردو بــرای اولیــن بار و بــا همان
ماشینهای نسل جدید ( )IR-6انجام میشود.
ëëروسیه :اقدام ایران قابل پیشبینی بود
در بیــن واکنشها بــه اقدامات جدیــد ایران
واکنــش نماینده روســیه در ایــن خصوص حائز
اهمیت است .نماینده روسیه در واکنش به آغاز
یسازی  ۶۰درصدی اورانیوم در سایت فردو،
غن 
آن را پاســخی قابلپیشبینی به تالش امریکا و
تروئیکای اروپا در شــورای حکام جهت افزایش
تنشهــا پیرامون مســأله هســتهای ایــران تلقی

کــرد .میخائیــل اولیانــوف ،نماینــده روســیه در
ســازمانهای بینالمللی در ویــن در واکنش به
بیانیه تروئیکای اروپا[آلمان ،فرانسه و انگلیس]
در پی آغاز غنیســازی ایران در ســایت فردو در
صفحه توئیترش نوشت :تروئیکای اروپا ،ایران را
به خاطر تصمیمش برای افزایش فعالیتهای
غنیســازیاش مورد انتقاد قرار داد .آنها نقش
خودشــان در این تحــوالت را فراموش کردهاند.

اولیانــوف در ادامــه نوشــت :تصمیــم تهــران
پاسخی قابلپیشبینی به تالش تروئیکای اروپا
و امریــکا برای افزایش تنشها در هفته گذشــته
در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی
اســت .ایــن اظهــارات در حالی اســت کــه تولید
اورانیوم 60درصد در سایت فردو و در پاسخ به
فشــار سیاسی کشــورهای غربی و بدعهدی آنها
در صدور قطعنامه شورای حکام واکنش برخی

از کشورهای غربی را در پی داشت .در حالی سه
کشــور اروپایی اقدام واکنشــی تهــران را محکوم
کردند ،که کشــورهای بیطــرف معتقدند اقدام
ایــران پاســخی طبیعی به سیاســیکاری آژانس
بوده است.
ëëاغتشاشات غربی ها را به طمع انداخت
کشــورهای غربی با این تصور که اغتشاشات
و آشــوبهای پراکنده در کنار فشارهای سیاسی
و روانــی بــه تهــران میتواند سیاســت شکســت
خورده فشار حداکثری را ترمیم کرده و به نتیجه
برســاند بار دیگر مســیر اعمال فشــار را در پیش
گرفتهانــد .امــا واقعیت موجود نشــان میدهد
اکنــون امریکاییهــا بایــد بــا پاســخ ســازنده بــه
خواســتههای قانونی ایران در ســه موضوع حل
پروندههــای ادعایــی ،ارائه تضامیــن اقتصادی
الزم و همچنیــن پذیــرش مکانیزمی برای عدم
تســری تحریمها کــه میتوانــد بار دیگــر منافع
ایــران را تحتالشــعاع قــرار دهــد بــه توافقــی
متوازن تن داده و دســت از زیادهخواهی بردارد.
در غیــر ایــن صورت کشــورهای غربــی و آژانس
نمیتواننــد ایــران را از مســیر خــود در اســتفاده
تمــام و کمــال از قــدرت صلحآمیــز هســتهای
منصــرف کرده و در ایــن خصوص به اظهارنظر
بپردازند.

دیگه چه خبر؟

وزیر امور خارجه از افزایش تحرکات دیپلماتیک مقامات غربی برای از سرگیری مذاکرات خبر داد

خبــر اول اینکــه ،وزارت خزانــهداری امریــکا اعــام کــرد کــه تحریمهای
جدیدی را علیه ســه ایرانی به بهانه مقابله با ناآرامیهای اخیر اعمال کرده
اســت .به گزارش ایســنا ،وزارت خزانــهداری امریکا روز چهارشــنبه با صدور
بیانیــهای بــا اشــاره بــه ناآرامیهای اخیر ایران نوشــت که حســن عســگری،
فرمانــدار ســنندج ،علیرضــا مــرادی ،فرمانده انتظامی شهرســتان ســنندج
و محمدتقــی اصانلــو ،فرمانــده قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا را بــه لیســت
تحریمهــای خــود اضافه کرده اســت .به نوشــته وزارت خزانــهداری امریکا،
اموال تمامی این اشخاص در ایاالت متحده بلوکه خواهد شد و هر کسی که
به مبادله با این اشخاص بپردازد ،با تحریمهای ثانویه امریکا مواجه خواهد
شد .گفتنی است امریکا از آغاز اغتشاشات در ایران ،حمایت از ناآرامیها را
در دســتور کار خود قــرار داده و از برهم زنندگان نظم عمومی حمایت کرده
و با برگزاری نشســتهایی با مخالفان جمهوری اســامی ایــران بر اقدامات
ضد ایرانی خود شدت بخشیده است.

شرق جلوتر از BBC

خبر دیگر اینکه ،روزنامه اصالحطلب شرق روز گذشته در فضای مجازی
اقــدام به تحریــف مصاحبه مهدی طارمی ســتاره تیم ملی کشــورمان کرد.
ایــن روزنامه با تیتر «واکنش طارمی به ســؤال درباره وضعیت ایران :به من
ربطی ندارد» پروژ ه رســانههای سعودی و غربی را پیگیری کرد.این رسانه با
تحریف سخنان طارمی که گفته بود« :سیاسی نیستم ،در جام جهانی هستم
تــا فوتبــال بازی کنم و از فوتبال لذت ببرم» تــاش کرد تا جنگ روانی ایجاد
شده توسط ضدانقالب علیه تیم ملی را پیگیری کند .مخاطبان اما در توئیتر
به این اقدام ضدملی و توهین آمیز روزنامه شــرق که امتداد خط رســانهای
دشــمنان ایران اســت بشدت واکنش نشــان دادند .این رســانه در نهایت که
بــا واکنشهــای منفی کاربران روبهرو شــد ،بدون عذرخواهــی توئیت خود را
حذف کرد.

دستگیری سرشبکه اصلی دریافت فیلم اغتشاشگران
در کردستان

شــنیدیم که ،یکی از عوامل گروهکهای مســلح با نام مستعار ئاوات که
نقــش سرشــبکه اصلی دریافت فیلم و عکس اغتشاشــگران در کردســتان و
انتشار آن در فضای مجازی یا ارسال به رسانههای ضدایرانی را ایفا میکرد،
دســتگیر شــد .به گــزارش کردتــودی ،ئــاوات به انجــام کارهای ضــد امنیتی
ط گیری با مردم برای ارسال
همچون تشکیل باندهای  ۳تا  ۵نفره برای ارتبا 
فیلــم و تصویر ،صحنه گردانی کانالهای معاندین و اقدام به فراخوانهای
غیرقانونی میپرداخت .همچنین با رصد و بررســی تلگرام ،واتساپ و سایر
شــبکههای اجتماعی نامبرده ،پشــت پرده ارتباطــات وی در فضای مجازی
از ابتدای اغتشاشــات آشــکار شــد و افرادی کــه با آن همــکاری میکردند در
چندین شهرستان کردستان به صورت زنجیرهای شناسایی و برخی دستگیر
شدند.

دستگیری یکی از سرپلهای ارتباطی
 BBCو اینترنشنال در اصفهان

با خبر شدیم که ،با تالشها و اقدامات فنی اطالعاتی ،یکی از سر پلهای
ارتباطــی شــبکههای معانــد و تروریســتی  bbcو ایــران اینترنشــنال توســط
پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطالعات سپاه در استان اصفهان
بازداشــت شــد .فرد دستگیر شــده دارای رابطه مســتقیم و نسبت فامیلی با
برخی خبرنگاران این شــبکهها و دارای تابعیت مضاعف انگلیســی و متولد
این کشــور است .وی عالوه بر همکاری با شبکههای مذکور ،با برخی عناصر
وابسته ضد انقالب در خارج از کشور ارتباط و همکاری داشته است .براساس
این گزارش فرد دستگیر شده در اغتشاشات اخیر اقدامات فراوانی در دعوت
مــردم به نافرمانــی مدنی ،اغتشــاش ،ناامنــی ،خرابکاری و تخریــب اموال
عمومی داشته است.

اعالم حمایت یکی از تروریستهای شرق
از تجزیهطلبان غرب!

خبر رســیده که ،یک ترویســت با انتشــار فیلمی از خود که لباس بلوچ به
تن کرده و سالح کالشنیکف در دست دارد از تجزیهطلبها و تروریستهای
فعال در مناطق کردنشین کشور اعالم حمایت کرد .وی در این ویدئو میگوید
از بلوچســتان اعالم میکنیم که بلوچ پشتیبان کردهاست و ملت بلوچ برای
حمایت از کردها در مهاباد کردســتان آماده اســت .این فیلــم در حالی برای
دلگرمی دادن به تروریستهای فعال در شمالغرب کشور منتشر شده است
که مردم ایران در سراســر کشور به ماهیت دشمنی صورت گرفته برای ایجاد
موج ناامنی و خشــونت پی بردهاند و خواهان برخورد جدی با اغتشاشگرانی
هستند که زمینه را برای فعالیت گروههای تروریستی مهیا کردهاند.

ترخیص کودک  ۲ساله مجروح حادثه تروریستی شاهچراغ

یــک خبر دیگــر اینکه« ،راســتین» مجروح  ۲ســاله حمله تروریســتی
تکفیریهــا در حــرم مطهــر احمــد بــن موســی علیهالســام از بیمارســتان
مرخص شــد .به گزارش صداوسیما ،تعداد دیگری از مجروحان این حمله
در بیمارســتانهای نمازی و شــهید رجایی شــیراز در حال دریافت خدمات
درمانی هستند.

خانوادههای اسرای سازمان منافقین ،آزادی عزیزانشان
را از آلبانی خواستار شدند

مطلع شدیم که،خانوادههای اسرای سازمان منافقین در نامه ای خطاب
بــه دولــت آلبانی ضمن برشــمردن برخــی جنایات و رفتارهــای ضد حقوق
بشــری این ســازمان از این کشــور خواســتند برای رهایــی عزیزانشــان از بند
منافقین کمک کند .به گزارش تســنیم ،در بخشــی از این طومار که وضعیت
نامشخص اعضای سازمان مجاهدین خلق و چشم انتظاری خانوادهها برای
دیدار مجدد عزیزانشان مهمترین هدف نگارش آن بوده آمده است :اسرای
ســازمان مجاهدین خلق تحت شکنجههای جسمی و روحی قرار دارند؛ زیرا
ســازمانی کــه مدعی آزادی و دموکراســی اســت ،ابتداییترین حقوق بشــر از
جملــه زندگــی آزاد ،ازدواج ،آزادی بیان و ارتباط با عزیــزان را از اعضای خود
ســلب کــرده و همچنین معترضان و داوطلبان رهایــی را هم تهدید میکند.
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اینکه حدود  200نفر از اعضای دربند
فرقــ ه رجــوی با پذیــرش تمامی تهدیدات و خطــرات جانی ،جدایــی خود از
سازمان را اعالم کرده و در قرنطین ه اجباری محبوس شدهاند ،از دولت آلبانی
خواســته شــده به عنوان کشــور پذیرند ه این ســازمان ،بر خــاف روی ه کنونی،
نسبت به مسئولیت و انجام وظایف منحصر به فرد خود در قبال پاسداری از
حقوق بشر و ارزشهای انسانی گام بردارد.

اعتراف مقام صهیونیست به قدرت ایران

دســت آخر اینکه ،با وجود نقشآفرینی پشــت پرده رژیم صهیونیســتی
در حمایــت از تحــرکات تروریســتی اخیــر در ایــران و گنده گویــی اخیر «آویو
کوخاوی» رئیس ســتاد مشــترک ارتش ایــن رژیم که مدعی طرح مشــترک
رژیــم صهیونیســتی و ایــاالت متحــده امریــکا بــرای تســریع برنامههــا و
همکاریهای عملیاتی علیه جمهوری اسالمی ایران شده است ،روز گذشته
آهــارون هالیــوا رئیــس اطالعــات نظامــی صهیونیســتها معترف شــد که
به رغم اغتشاشات داخلی در ایران ،هیچ خطر واقعی برای بقای جمهوری
اسالمی وجود ندارد.

