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ضـــدایرانی  لفـاظی هـــای 

گزارش
رئیس جمهور آذربایجان و برخی 
رسانه های رسمی این کشور در 
شرایطی طی چند روز اخیر ادامه یافته که وی در 
طول یکی، 2 هفته اخیر 2بار به شکل کم سابقه ای 
به اظهارنظر ضدایرانــی و مداخله جویانه  در امور 
داخلی ایران پرداخته؛ موضوعی که واکنش های 
بســیاری را در ایران به همراه داشت؛ تا جایی که 
نمایندگان مجلــس نیز در روزهــای اخیر طی 
نطق هایی بــه الهام علی اف دربــاره ادامه چنین 
اظهارات گستاخانه ای هشــدار دادند. به گزارش 
همشهری، در شــرایطی که با آغاز به کار دولت 
سیزدهم، جمهوری اسالمی درحال شکل دهی به 
روابط متوازنی با همســایگان خویش اســت و 
می کوشد »دیپلماســی منطقه ای« به مبانی ای 
برای توسعه مناسبات در این حوزه تبدیل شود، اما 
اقدام های تحریک آمیــز جمهوری آذربایجان در 
حوزه قفقازجنوبی و تالش برای تغییر ژئوپلیتیک 
منطقه، زمینه ســاز دور تازه ای از تنش  ها میان 
تهران و باکو شده   است. علی اف در چند روزگذشته 
و درجریان نشست ســازمان »کشورهای ترک« 
اظهارات جدیدی علیه کشــورمان مطرح کرد و 
گفت: »معتقدم زمان آن فرارسیده در چارچوب 
سازمان، مسائلی مانند جلوگیری از همسان سازی 
و حفظ حقوق، امنیت و هویت ملی هم تباران خود 
را که در خارج از کشورهای عضو سازمان ترک ها 
زندگی می کنند، همیشه در نظر داشته باشیم«؛ 
ســخنان تحریک آمیزی که به وضوح دخالت در 
امور داخلی ایران به حساب می آید. ازسوی دیگر 
ســرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان در 
روزهای اخیر و در ادامه رویکرد خصمانه باکو در 
قبال تهران، مدعی شــد یک شــبکه جاسوسی 
متعلق به ایران را در این کشور دستگیر کرده است. 
این ســازمان ادعا کرده اســت این افراد وظیفه 
داشــته اند از نیــروی دریایــی و کشــتی های 
جمهوری آذربایجان در دریای خزر، خطوط لوله و 
تاسیسات نفتی در این منطقه، مناطق نظامی در 
شهرهای مختلف این کشور، به ویژه شهرهایی که 
به تازگــی آزاد شــده، مکان هــا، تجهیــزات و 
توانمندی های نظامی و نیز تسلیحات سنگین و 
پدافندی جمهوری آذربایجان اطالعات کسب و 
تصاویر آنها را ارســال کنند. چنــدی پیش نیز 
جمهوری آذربایجان مدعی شده بود که گروهی 
19نفره از شهروندان مسلح آذربایجانی را که در 

قالب نیروهای »حســینیون« مشغول جنگ در 
ســوریه بوده و به آذربایجان آمده بودند تا ایجاد 

ناامنی کنند را دستگیر کرده است.

گفت وگوی وزرای امورخارجه 2کشور
در چنین شرایطی وزیر امورخارجه در گفت وگوی 
تلفنی با همتــای آذربایجانی خــود، ضمن ابراز 
نارضایتی از برخی اظهارات غیرواقع بینانه مطرح 
شده در روزهای اخیر، رعایت احترام به حاکمیت 
و تمامیت ارضی کشــورها و عدم دخالت در امور 

داخلی آنها را یک اصل مهم و اساسی برشمرد.
حســین امیرعبداللهیــان مجــاری رســمی و 
دیپلماتیک را بهترین مسیر برای رفع سوءتفاهم ها 
و اختالف نظرها دانســت و تأکید کرد که مطرح 
کردن اینگونــه موضوع ها در رســانه ها، نه تنها 
کمکی به حل مسئله نمی کند، بلکه زمینه را برای 

سوءاستفاده دشمنان فراهم می کند.
وی  از همتای آذری خود برای مشارکت در نشست 

ابتکاری جمهوری اسالمی موسوم به »۳+۳« 
در تهران، به عنوان چــاره جوبی برای 
حل وفصل مســائل منطقه از طریق 

راهکار دیپلماسی دعوت کرد.

علی اف کمی تاریخ بخواند
استان  نمـــــایـنـــده 

آذربایجان شــرقی در 
مجلس بــا اشــاره به 
ی  نی هــا ا خو جز ر
اخیــر رئیس جمهور 

آذربایجان، به همشــهری گفت: شــرایط موجود 
سیاسی در کشور و برخی مشــکالتی که در حوزه 
سیاســت داخلی با آنها مواجه هستیم، سبب شده 
برخی به خود اجازه دهند با سوءاســتفاده از بعضی 
مشکالت، به لفاظی علیه ملت بزرگ ایران بپردازند، 
اما راه به جایی نخواهند برد. احمد علیرضابیگی با 
بیان اینکه این  روزها از مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
گرفته تا اوالف شولتس، صدراعظم آلمان، موقعیت 
را برای تحرکات و سخنان ضدایرانی مهیا دیده اند، 
افزود: در ایــن میان الهام علــی اف، رئیس جمهور 
آذربایجان نیــز نمی خواهد از قافلــه عقب بماند و 
به لفاظــی علیه ایــران پرداخته، امــا او باید کمی 
هم تاریخ بخوانــد. وی با بیان اینکــه او باید بداند 
جمهوری آذربایجان در گذشته جزئی از امپراتوری 
بزرگ ایران بوده و براســاس برخــی عهدنامه های 
ننگین از مام میهن جدا شده است، ادامه  داد: علی اف 
باید بداند ایــن عهدنامه ننگین گلســتان در عصر 
قاجار بود که سبب جدایی مناطقی مانند »قره باغ«، 
»گنجه«، »شکی«، »شروان«، »دربند«، »باکو« و... 
از ایران شد. علیرضابیگی با اشاره به انعکاس 
حسرت جدایی بخش هایی از ایران در ادبیات 
فولکلور مردم آذربایجان عنوان  کرد: شــعر 
»آیریلیق« در فراق و حسرت جدایی قفقاز 

از مام میهن سروده  شده است.

در فراق شــهرهای از دست 
رفته ایران 

نماینده تبریز، آذرشــهر 
و اســکو در مجلس با 

اشاره به شعرخوانی جنجالی رئیس جمهور ترکیه، 
دربــاره »رود ارس« در جریان جشــن پیروزی 
جمهوری آذربایجان بر ارمنستان در بازپس گیری 
منطقه قره باغ در آذرماه1۳99، گفت: شعری که 
آن روز اردوغان دربــاره ارس خواند )ارس را جدا 
کردند و آن را با میله و ســنگ پر کردند / من از 
تو جدا نمی شــدم به زور جدایمان کردند(، شعر 

حسرت ماست.
علیرضابیگی افزود: این اشعار در فراق شهرهای 
از دست رفته ایران ســروده شده است. اکنون نیز 
ما در تبریز شعر ارس را در مرثیه هایمان در فراق 
عزیزان از دســت رفته مان می خوانیم که گواهی 
است بر حسرت مردم ایران برای جدایی شهرهایی 

از مام میهن. 
وی با بیان اینکه برای حســرت ایــن جدایی به 
شواهد نزدیک تری نیز می توان اشاره کرد، ادامه 
 داد: با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، زمانی که 
سیم های خاردار از مرزهای این ابرقدرت برداشته 
شد، ما ساحل نشــینان ارس شــاهد به آب زدن 
افرادی بودیم که به ســوی مام میهن می آمدند. 
نکته اینجاست که کسی از این سوی ارس به آب 
نزد که به آن سو برود. علیرضابیگی ادامه داد: اصل 
پذیرفته شده این است که دست را به بدن پیوند 
می زنند و عجیب است کسی ادعا کند باید بدن را 

به دست پیوند زد.

هشداری به مسئوالن
این نماینده مجلس همچنین گفت: ازسوی دیگر 
اظهارات ضدایرانی اخیر رئیس جمهور آذربایجان 
نشانه ای به حساب می آید بر اینکه در شرایط وجود 
مشکالت در حوزه سیاست داخلی، فردی مانند 
علی اف نیز به خود اجازه می دهد اظهارفضل کند 

و به رجزخوانی علیه ما بپردازد. 
علیرضابیگی افزود: این موضوع باید به عنوان یک 
هشدار مدنظر سیاستگذاران کشــور قرار گیرد 
که قدرت و قوت ما به مردم اســت و به پشتوانه 
آنهاســت که می توانیم پاســخ دندان شکنی به 

رجزخوانی های دشمنان کمین کرده بدهیم. 
وی اضافه کرد: راه پاسخ دادن به چنین اراجیفی، 
از رهگذر اعتنای ویژه به مــردم و رأی و نظر آنها 
می  گذرد. هرقدر از این منبع قدرت فاصله بگیریم، 
با مشــکالت بیشــتری مواجه خواهیم شد. به 
پشتوانه قدرت مردم است که می توانیم به دهان 

یاوه گویان بزنیم. 

احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس درباره اظهارات مداخله جویانه رئیس جمهور آذربایجان بیان کرد

 تاریخ را دوباره بخوانند

سردرگمی برجامی واشنگتن
 امیرعبداللهیان: طرف آمریکایی پیام داده برای دستیابی به توافق در مذاکرات برجامی عجله دارد

وزیر امور خارجه کشــورمان دیروز در حاشیه نشست 
هیأت دولت در جمــع خبرنگاران از اســتمرار تبادل 
پیام ها میان تهران و واشنگتن خبر داد و اعالم کرد در 
این ارتباط ها که آخرین پیام در این فرایند در کمتر از 72ساعت گذشته 
مبادله شده، طرف آمریکایی پیام داده برای دستیابی به توافق در مذاکرات 

برجامی عجله دارد.
به  گزارش همشــهری، این درحالی اســت که مقام های آمریکایی طی 
روزهای اخیر بارها به رسانه ها اعالم کرده بودند در شرایط کنونی ادامه 
مذاکرات برجامی در دستور کار واشنگتن نیست و این موضوع از دستور 
کار آمریکا خارج شده  است. برهمین اساس هم بود که نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران در روزهای اخیر طی گفت وگویی با خبرنگاران در پاریس 
اعالم کرده بود که ادعاهای مطرح شده درباره »فروش پهپادهای ایرانی 
به روسیه« و همچنین »ناآرامی های اخیر در ایران«، تمرکز آمریکا را از 

توافق هسته ای با تهران برداشته  است.

ادامه فشارهای تحریمی
رابرت مالی اگرچه به رسانه ها تأکید کرده بود که آمریکا مسیر دیپلماسی 
برجامی را برای زمانی که »موعد مناسب« آن فرا برسد باز گذاشته  است، 
اما موضع گیری های اخیر مقام های کاخ  سفید حکایت از آن داشت که 

واشنگتن با حساسیت ویژه ای تحوالت اخیر را در ایران پیگیری می کند 
و قصد دارد با حمایت از ادامه آشــوب ها، آتش اغتشاش ها را همچنان 

شعله ور نگه دارد.
ادعاهای مالی اما با واکنش مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات 
وین مواجه شــد؛ محمد مرندی در این زمینه در توییتی از موضع غرب 
در قبال مسئله هسته ای ایران انتقاد کرد. وی در این باره نوشت: »ایران 
درحال فروش نفت، گاز و محصوالت پتروشیمیایی اش با همه ظرفیت و به 
نرخ بازار است، تجارتش رو به افزایش و کریدورهای آن به روسیه و آسیای 
مرکزی درحال گسترش است.« مرندی به این موضوع هم اشاره کرد که 
»رژیم های غربی می خواستند به سرعت یک توافق هسته ای حاصل شود؛ 
چه اتفاقی افتاد؟ آنها درباره وجود یک تهدید هسته ای از سوی ایران دروغ 

می گفتند، اما آمریکا و تروئیکای اروپا باز خواهند گشت.«
از سوی دیگر با توجه به اقدام های اخیر اتحادیه اروپا و آمریکا در اعمال 
تحریم های جدید علیه تهران، به نظر می رسد طرف های غربی همچنان 
حساب ویژه ای روی اثربخشی ســالح ناکارآمد تحریم ها علیه ایران باز 
کرده اند؛ رویکردی که رابرت مالی نیز در روزهای اخیر به آن اشــاره و 
تأکید کرد که واشنگتن سیاست »تحریم« و »فشار« را علیه ایران دنبال 

می کند.
بر همین اساس هم بود که در روزهای اخیر عالوه  بر اتحادیه اروپا، آمریکا 

نیز تحریم های جدیدی علیه تهران اعمال کرد و وزارت خزانه داری این 
کشور »مرکز تحقیقات صنایع هوانوردی شاهد« را به اتهام طراحی و تولید 

پهپاد برای روسیه در فهرست تحریم قرار داد.
براساس بیانیه جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، عالوه  بر تحریم این 
مرکز تحقیقاتی، تحریم هایی نیز علیه ۳شــرکت و 2شخص مرتبط با 
شرکت »واگنر پی ام سی« اعمال شده  است که واشنگتن آنها را در تأمین 

ادعایی پهپادهای ایرانی به فدراسیون روسیه مؤثر دانسته است.

رویکردهای متناقض
با وجود این اما به  نظر می رســد واشنگتن برخالف رویکردهای اعالمی 
خود، در سیاســت های اعمالی اش همچنان به دنبال به نتیجه رساندن 
گفت وگوهای برجامی  است و حتی به  گفته وزیر امور خارجه ایران، در 
پیام هایش برای تحقق این موضوع »عجلــه« دارد؛ درحالی که به گفته 

امیرعبداللهیان »مصاحبه می کنند و می گویند اولویت مان نیست.«
رئیس دستگاه دیپلماسی کشور دیروز طی گفت وگو با خبرنگاران، در 
حاشیه نشست هیأت دولت با اشاره به برخوردهای ریاکارانه آمریکایی ها 
در مواجهه بــا ایران، تأکید کرد که جمهوری  اســالمی بــرای عبور از 
تحریم ها، با قوت به فعالیت های خود ادامه خواهد داد، چرا که »ما برای 

مذاکره، مذاکره نکردیم؛ برای دستیابی به نتیجه مذاکره کردیم.«

آژانس همچنان در مسیر سیاسی کاری
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی  اتمی در نشست دیروز شورای  
حکام بار دیگر ادعاهای خــود درباره فعالیت هــای صلح آمیز 
هســته ای ایران را تکرار و »نگرانی جدی خود را از اینکه هیچ 
پیشرفتی در شفاف سازی و حل وفصل مسائل پادمانی باقیمانده 
صورت نگرفته« اعالم کرد؛ موضوعی که نشان می دهد این نهاد 

بین المللی همچنان در مسیر سیاسی کاری گام برمی دارد.
به  گزارش همشهری، رافائل گروسی در گزارشی که طی نشست 
دیروز به اعضای شــورای  حکام آژانس ارائه کرد، ضمن اشــاره 
به اینکه »ایران از 2۳فوریه2021 تعهدهــای مرتبط با برنامه 
هســته ای خود را در چارچوب برجام، از جمله تعهدهای خود 
تحت پروتکل  الحاقی اجرا نکرده«، گفت: بر این اســاس آژانس 
قادر به انجام راســتی آزمایی و نظارت بر فعالیت های هسته ای 
ایران در حوزه عملکرد ســانتریفیوژها، آب سنگین و کنسانتره 

سنگ اورانیوم )UOC( نبوده  است.
وی همچنین در گزارش خود عنوان کرد: »امیدوارم نشست فنی 
برنامه ریزی شده میان آژانس و ایران برگزار شود، اما می خواهم 
تأکید کنم این نشست باید با هدف شفاف سازی و حل وفصل مؤثر 
این مسائل باشد. اطمینان دارم وقتی مالقات کنیم، می توانیم 
پیشرفت های الزم را درباره موضوع های طوالنی مدت آغاز کنیم 
که اطمینان و ثبات بیشــتری را برای منطقه و جهان به ارمغان 
می آورد.« مدیرکل آژانس همچنین در حاشــیه نشست  فصلی 
شورای  حکام، درباره قطعنامه پیشــنهادی آمریکا و تروئیکای 
اروپایی علیه ایران گفت که این مسئله تأثیری بر کار او باهدف 
حل و فصل موضوع های باقیمانده درباره مسائل ادعایی پادمانی 
ندارد. گروسی افزود: از ایران می خواهیم با ما همکاری کند. چه 
قطعنامه صادر شود چه نشود، آنها متعهدند تا اطالعاتی را که نیاز 
داریم در اختیار ما قرار دهند. ما به دنبال راهکارها و مکانیسم هایی 

هستیم تا این مسئله حل و فصل شود.
وی ادامه داد: اینکه صدور قطعنامه در این رابطه تأثیری داشته 
باشد، به من ارتباطی ندارد. تا االن خیلی موفق نبودیم و مستقیما 
با ایران به این موضوع می پردازیم. اگر قطعنامه ای صادر نمی شد، 
باز هم از آنها می خواســتم با من همکاری کننــد؛ بنابراین این 
حدس و گمان اســت که یک قطعنامه چه نوع تأثیری می تواند 

داشته باشد.
گروسی ادعای خارج شدن فعالیت های هسته ای ایران از کنترل 
آژانس را رد کرد و گفت: »اما چیزی که می خواهم بگویم این است 
که این برنامه همچنان درجه ای از پیشــرفت را نشان می دهد؛ 
چیزی که ما متوجه آن هســتیم و این مسئله اهمیت همکاری 

ایران را بیشتر می کند.«
این درحالی  است که رئیس سازمان انرژی  اتمی ایران دیروز در 
حاشیه نشست هیأت دولت، طی سخنانی در جمع خبرنگاران، 
سیاست »فشار حداکثری« و اتهام به جمهوری  اسالمی را اعتیاد 
استکبار و رژیم  صهیونیستی دانست و گفت: خودشان می دانند 
قطعنامه ای که پیش نویس کردند، صحت ندارد و ازسوی ایران 
هم مردود است. محمد اسالمی ادامه داد: مهم این است که ایران 
برای پیشبرد برنامه خود در بخش هسته ای، برنامه مصوب، مدون 
و اعالم شــده دارد و در همان چارچوب نیز به فعالیت های خود 
ادامه می دهد. وی همچنین با رد سفر هیأتی از آژانس به ایران، 
عنوان کرد: فعال ســفری از آژانس در دستور کار نیست. موضوع 
حائز اهمیت این است که وزارت امورخارجه بحث تداوم مذاکرات 
را پیگیری کند و این کار به اشکال گوناگون در دست اقدام است.

وزیر کشور توضیح داد
ردپای دستگاه اطالعاتی فرانسه 

در اعتراضات
وزیر کشور از تهیه کیفرخواست هایی از سوی قوه قضاییه برای 
کارگردانان داخلی و خارجی ناآرامی های اخیر خبر داد و گفت: 
آنها حتما کیفرهای جدی خواهند دید. به گزارش ایسنا، احمد 
وحیدی در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به ناآرامی های اخیر 
بر این نکته که همه آن جوانان و نوجوانان فرزندان نظام هستند، 
تأکید کرد و گفت: دشمن ســعی کرد با ایجاد ناامنی، متوقف 
کردن حرکت علمی کشور و ایجاد مزاحمت برای کسب وکارها 
یک فضای نامناسب و ناامنی را برای مردم ایجاد کند که با برخورد 
قوی دستگاه های اطالعاتی و امنیتی نتوانست به اهدافش برسد. 
دشمن به دنبال گسست گفتمانی بین مردم است و تالش دارد 
که دولت را از وظایف خود باز دارد. وی ادامه داد: عناصری که در 
این ماجرا حضور دارند، 2 دسته هستند؛ یک گروه با صحبت قابل 
اصالح هستند، آنها اظهار پشیمانی کرده و گفته اند تحت تأثیر 
شبکه های خارجی بوده اند، اما در کنار آنها، کارگردانان داخلی و 
خارجی وجود دارند که با آنها با قاطعیت و قوت برخورد می شود. 
وزیر کشــور تأکید کرد: قوه قضاییه برای این افراد دسته دوم، 
کیفرخواست هایی تهیه کرده و آنها حتما کیفرهای جدی خواهند 
دید. وحیدی درباره نقش کشــورهای خارجی در ناآرامی های 
کشور، گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی، ســعودی و انگلیس 
ستاد اصلی را تشــکیل داده اند؛ البته برخی کشورهای اروپایی 
هم نقش داشته اند که مورد توجه ما هستند. رئیس جمهور یک 
کشــور اروپایی با یک فرد معلوم الحال که به طور رسمی مزدور 
دستگاه اطالعاتی سیا بوده و دنبال اغتشــاش در کشور است، 
عکس می گیرد. این نهایت افتضاح در سیاست بین الملل است 

که رئیس جمهور در کنار چنین فردی عکس بگیرد.

با مزاحمین کسب وکارها با قدرت برخورد می شود
وی ادامــه داد: قصد آنهــا حمایت از این افراد اســت، ولی 
ایران به آنها نشــان می دهد که این حمایت ها نقش بر آب 
اســت و روســیاهی برای آنها می ماند. ناقضان حقوق بشر 
تالش می کنند با مهندســی ذهن و جنگ شناختی، ذهن 
جوانان عزیز ما را کنترل کنند، ولی جوانانی که فریب آنها را 
خورده اند، اکنون اظهار پشیمانی می کنند. اما با افرادی که 

مزاحم کسب وکار مردم هستند با قدرت برخورد می شود.
وزیر کشــور همچنین با بیان اینکه در درگیری های اخیر 
افرادی از ملیت های مختلف دستگیر شده اند، تصریح کرد: 
عناصری از دستگاه اطالعاتی فرانســه و عناصری از داعش 
حضور داشــتند که دستگیر شــده اند. در اغتشاشات اخیر 
عناصری از کشورهای دیگر هم حضور داشته اند که دستگیر 
شده و در اختیار قوه قضاییه هستند که برابر ضوابط قضایی 

با آنها برخورد می شود. 

ناصر کنعانی
سخنگوی وزارت امور خارجه

رویکرد نادرست نخست وزیر استرالیا 
دربــاره تحــوالت داخلــی ایــران کمکی 
به روابط 2کشــور نمی کند. سفیر این 
کشور به وزارت امور خارجه فراخوانده 
شــده و هشــدارهای الزم منتقل شده 
 اســت. آمادگــی داریم روایت درســت 
درباره تحوالت ایران را در اختیار دولت 

استرالیا قرار دهیم./ ایرنا

محمدحسین فرهنگی
نماینده مجلس

مسائل معیشتی، مهم ترین مسئله ای 
اســت کــه جامعــه را آزار می دهــد. مــا 
برنامــه ای را در قانــون برنامــه و بودجه 
به دولت ابالغ کردیم که براساس آن، 
کاالبــرگ در اختیــار جامعه قــرار گیرد؛ 
آیــا اکنــون امکانــات مــا از دوران دفاع 
 مقدس کمتر اســت؟ چرا این قانون از 
سوی دولت اجرا نمی شود؟/ خانه  ملت

رمضان شریف
سخنگوی سپاه پاسداران

حــوادث اخیــر نشــان داد ارتقــای ســواد 
رسانه ای جامعه بیش  از گذشته اهمیت 
یافته  اســت. دشــمن در حال بهره گیری 
از همه ظرفیت خود بــرای تأثیرگذاری بر 
جمعیت هدف است و آنها را در معرض 
تهاجم فرهنگی و ترکیبی ســازمان  یافته 

قرار داده اند./سپاه نیوز

3 اغتشاشگر در تهران به اعدام 
محکوم شدند

در ادامه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت 
در دادگاه انقالب تهران و در پی تشکیل جلسات دادگاه متهمان در 
حضور وکالی آ نها، حکم بدوی ۳نفر دیگر از اغتشاشگران صادر شد. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در یکی از احکام صادر شده توسط 
دادگاه انقالب تهران، فردی که در اقدامی تروریستی، به صورت عمد 
و با قصد جان ماموران نیروی انتظامی، با خودروی سواری خود به 
سرعت به ماموران هجوم برده و بر اثر برخورد با آنها یک پلیس را به 
شهادت رسانده و تعدادی را نیز مجروح کرده بود، پس از اعترافات 
صریح خودش مبنی بر ارتکاب جرم در دادگاه و مستندات مستدل 
موجود در پرونده به افساد فی االرض از طریق جنایت علیه تمامیت 
جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی  کشور که منجر به 
اخالل در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به 

افراد و اموال عمومی شده، متهم و به اعدام محکوم شد.
همچنین، براساس دادنامه دیگر صادرشده از سوی دادگاه انقالب 
تهران، متهمی که با کشیدن سالح سرد و حمله مسلحانه از طریق 
جرح عمدی با چاقو به یکی از مأموران حافظ امنیت به قصد جان 
وی، ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط و به 
آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن به 
اتهام محاربه محاکمه شده بود با حکم دادگاه به اعدام محکوم شد.

در حکم صادرشده دیگر، به موجب دادنامه دادگاه انقالب تهران 
فردی که با حضور در محل اغتشاشات و براساس مستندات موجود 
در فیلم های بررسی شــده از دوربین های محل اغتشاش، اقدام 
به بستن خیابان، جلوگیری از تردد وســایل نقلیه و ایجاد رعب و 
وحشت و همچنین آســیب زدن به اموال عمومی کرده بود و در 
این زمینه ها نقش هدایت گری داشت به اتهام محاربه به مجازات 
اعدام محکوم شــد. احکام صادرشــده اولیه و بدوی بوده و قابل 

تجدیدنظرخواهی است.

   برنامه ایران برای میزبانی از نشستی 
درباره افغانستان

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانســتان 
با تأکید بر اینکه ایران همیشــه کوشش کرده با 
صادرات خود، زندگی مردم افغانســتان را بهبود 
بخشــد، از برنامه تهران برای میزبانی نشســت 
بزرگی در سطح وزیران امورخارجه باهدف کمک 
به حل مســائل افغانســتان خبرداد. به گزارش 
ایرنا، حسن کاظمی قمی در سخنرانی خود طی 
نشست »روند مسکو« درباره افغانستان که دیروز 
برگزار شد، با بیان اینکه سیاست آمریکا »ترور« 
و »تروریسم« اســت، تصریح کرد: تشکیل یک 
حکومت فراگیر، زمینه را بــرای بهبود موقعیت 
سیاسی افغانستان و به رسمیت شناخته شدن آن 

در جامعه جهانی فراهم می کند.

   ادامه اظهارات ضدایرانی مکرون
در ادامه اقدام ها و سیاســت های مداخله جویانه 
اخیر رئیس جمهور فرانســه، امانوئل مکرون در 
حاشیه نشست سران »جی20« با مطرح کردن 
ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه و رویکرد آن 
در روابط دوجانبه با این کشور، از ایران خواست 
»به آرامش و روحیه همکاری« بازگردد. به گزارش 
ایســنا، مکرون همچنین با اشــاره به بازداشت 
جاســوس های فرانســوی درایــران درجریان 
حوادث اخیر، مدعی شد که ایران »بیش از پیش با 
بازداشت شهروندان فرانسوی در قبال این کشور 
خصومت به خرج می دهد؛ من با گروگان گیری 
غیرقابل قبول ازســوی ایران، شــاهد خصومت 

بیشتری نسبت به خودمان هستیم«. 

سیاست 
خارجی

نقل قول خبر

خبر

دولت

خبرهای کوتاه

دیپلماسی

»صبر« ایران نباید به »ضعف« تعبیر شود
فضاسازی های اخیر رئیس جمهور آذربایجان با واکنش دوباره وزارت امورخارجه کشورمان مواجه 
شد و سخنگوی دستگاه دیپلماسی در آخرین نشست خبری خود با تأکید بر اینکه سیاست ایران 
بر گسترش روابط با همسایگان مبتنی است و جمهوری آذربایجان هم مستثنا نیست، عنوان کرد 
که با وجود این »کسی حق ندارد از این سیاست ایران سوء برداشت کند. ایران با بادها و نسیم ها 
دچار رفتارهای هیجانی و احساسی نمی شود. بر این اساس کسی »سکوت« و »صبر« ایران را به 
ضعف ایران تعبیر نکند؛ اعالم مواضع و گالیه ها در پشت رسانه کمک  کننده نیست.« ناصر کنعانی 
پیش از این نیز در واکنش به اظهارات ضدایرانی علی اف عنوان کرده بود که ایران همواره بر حفظ 
تمامیت ارضی و حل وفصل مسالمت آمیز اختالف ها میان جمهوری های ارمنستان و آذربایجان، 
با رعایت حق و در چارچوب حقوق بین الملل تأکید کرده و از این رو، اشــغال ســرزمین های 
جمهوری آذربایجان را محکوم و از آزادسازی آن در باالترین سطوح حمایت کرده است. درچنین 
شرایطی جمهوری اسالمی بارها تصریح کرده  که مسیر حل مشکالت منطقه قفقاز نه مراجعه به 
نیروهای فرامنطقه ای، بلکه از پایتخت کشورهای منطقه می گذرد و ایران همواره آمادگی خود را 
برای کمک به حل و فصل مسائل باقیمانده بین 2همسایه شمالی، در قالب های دوجانبه، سه جانبه 

و »ابتکار منطقه ای شش جانبه« در تهران اعالم کرده  است.

مکث


