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گراهام :ترامپ جادویی دارد که دیگر جمهوری خواهان ندارند

لیندســی گراهام گفت ترامپ یک «نیمه تاریک» دارد ،با این
حــال «جادویی» دارد که دیگر جمهــوری خواهان ندارند .به
گزارش ایســنا ،لیندسی گراهام ،ســناتور جمهوری خواه در
گفتگویی با آکســیوس گفت ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
ســابق آمریکا میتواند حزب را قویتر و متنوعتر کند اما این
توانایی را هم دارد که حزب را نابود کند .این سناتور کارولینای
جنوبی در چهار سال ریاست جمهوری ترامپ به متحد نزدیک
وی بدل شــد اما هیچ وقت از ترامپ مانند برخی از وفادارانش

تبعیت نکرد .وی در عین اینکه مخالف اســتیضاح
ترامپ پس از شــورش ششم ژانویه به کنگره بود،
اما ایــن را هم گفت که رئیس جمهوری ســابق
آمریکا باید بفهمد که اقداماتش اشتباه بوده است.
وی در پاســخ به اینکه چرا هنوز از ترامپ حمایت
میکند ،گفت :هنوز بر این بــاورم که جنبش اقدامات ترامپ
برای کشــور خوب اســت .میت رامنی و جان مککین هیچ
کدام اینطور نبودند .یک چیزی درباره ترامپ وجود دارد؛ یک

سیاسی
نیمه تاریــک با این حال او چیــزی جادویی هم
دارد .آنچه که سعی میکنم انجام دهم فقط مهار
جادوها است .گراهام همچنین به آکسیوس گفت
که فکر میکنــد بهترین راه برای حزب جمهوری
خواه آمریکا این است که دستور کارش را با ترامپ
پیــش ببرد نه بــدون او و ادامــه داد :او میتواند حزب را در
مســیری پیش ببرد که پیش از آن هیچکس نتوانسته بود این
کار را انجام دهد.

محمود احمدی بیغش نماینده مجلس در گفتگو با آفتاب یزد در واکنش به پیگیری و اصرار پلیس بر شکایت از عنابستانی

چرا مردم به نماینده مجلس بیاحترامی کردند؟!
با احتساب  ۱۹روزی که از اسفند ماه گذشته و مبدأ ماجرا یعنی سوم بهمن  ،۹۹حاال  ۴۶روز از آن حادثهی تلخ یعنی درگیری عنابستانی و سرباز
نیروی انتظامی میگذرد .پلیس مصرانه پیگیر شکایت خود از نماینده خاطی است اما محمود احمدی بیغش در گفت و شنودی کوتاه با آفتاب یزد
روی چند موضوع دست میگذارد؛ انفعال مجلس ،واکنش سریع و بیدلیل رئیس مجلس که تالش کرد عوام را اقناع کند نه این که ماجرا کنکاش شود،
خطای محرز آن شخصی که فیلمی ناقص از ماجرا را در فضای مجازی منتشر کرد و اوضاع بد اقتصادی جامعه .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس یازدهم میگوید« :ده سال قبل اگر بود آن سرباز راه را باز میکرد و بفرما هم میزد ،بگردید دنبال ریشههای اجتماعی ماجرا نه محکوم کردن
یکنمایندهمجلس!»

آفتاب یزد  -رضا بردستانی :عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شــورای اسالمی و استاندار خراسان شمالی در دولت
دهــم در واکنش به این موضوع که پلیس همچنان پیگیر «ســیلی
عنابستانی به صورت سرباز نیرو ی انتظامی» است به آفتاب یزد گفت:
«واکنش سریع و بررسی نشدهی قالیباف به این ماجرا ،نشان داد برخی
برای رسیدن به پله یا پلههایی باالتر حتی ارزش و اعتبار جایگاه ریاست
قوهی مقننه را نیز پاس نمیدارند در حالی که رئیس مجلس یا نباید
واکنش نشان میداد یا در نهایت دستور بررسی همهی عوامل دخیل
در این ماجرا را صادر میکرد تا حقی از طرفین ماجرا سلب نشود».
اشــارهی محمود احمــدی بیغش نماینده حوزه انتخابیه شــازند در
هشــتمین و یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی به توئیتی است
که محمدباقر قالیباف در توئیتر منتشر کرد و نوشت« :در برابر قانون
همه مساوی هستند .مجلس به کسانی که به وظیفه قانونی خود عمل
میکنند افتخار میکند واولین مدافعحقوق آنها است .در حادثه اخیر،
به محض شــنیدن اولین گزارشها ،دستور بررسی دقیق ماوقع صادر
شد؛ در صورت احراز تخلف ،هیئت نظارت بر نمایندگان بدون مسامحه
بررسی و برخورد قانونی خواهد کرد ».برداشت این نمایندهی مجلس
آن است که قالیباف برای اقناع افکار عمومی ،عوامگرایانه رفتار کرد و
مجلس و نمایندهی مورد اشاره یعنی «اصغر عنابستانی» را در موضع
اتهام محرز شده قرار داد.
احمــدی بیغش خاطرنشــان میکند« :در دیگر مــوارد نیز مجلس
همینگونه منفعل عمل کرده که حکایت از ناآشنایی به جایگاه و شأن
مجلس و نمایندهی پارلمان بودن است».
> سوم بهمن و اتفاقی تلخ!

اوایل بهمن ماه  -ســوم بهمن  - ۱۳۹۹امســال بود که خبر درگیری
با یک ســرباز نیروی انتظامی در فضای رسانهای کشور منتشر شده و
بالفاصله افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار داد ،زیرا در طرف دیگر
درگیری نه افرادی که معموال به ذهن میآید ،بلکه اینبار یک نماینده
مجلس شــورای اسالمی بر سر ورود غیرقانونی به خط ویژه اتوبوس با
سرباز پلیس راهور درگیر شده و به گفته این سرباز یک سیلی نیز به
گوش او نواخته بود .موضوع به ســرعت و در ابعاد وسیعی منتشرشده
و گرچه در ابتدا علی اصغر عنابستانی که از سبزوار وارد مجلس شده
موضوع را تکذیــب کرد ،اما حمایت فرمانده ناجا ،رئیس پلیس راهور
تهران بزرگ و ...از سرباز مذکور حاکی از آن بود که اصل ماجرا با آنچه
که این عضو مجلس شــورای اسالمی عنوان کرده تفاوت دارد .انتشار
ویدیویی از صحنه درگیری این موضوع و اظهارات این نماینده مجلس
بار دیگر با واکنش افکارعمومی مواجه شد و سرانجام عنابستانی با انتشار
ویدیویی اقدام به عذرخواهی «بابت تمام کارهای کرده و نکرده» کند.
با انتشار این ویدیو تا حدی از حجم اظهارات بعدی مسئوالن کاسته و
این قول داده شد که پرونده این اقدام در محاکم قضائی پیگیری شود.
با گذشت حدود یک ماه از ویدیوی عذرخواهی علی اصغر عنابستانی،
ایســنا آخرین وضعیت ایــن پرونده را از دو مقام مســئول پیگیری
کرده است.
> پیگیری ادامه دارد

سردار حســین ذوالفقاری ،معاون انتظامی وزیر کشور در گفتوگو با
ایسنا درباره این موضوع گفت :این مسئله بین نیروی انتظامی ،مجلس
و قوهقضائیه است .ما هم درجلسهای موضوع را مطرح کردیم و با توجه
به اینکه دســتگاه قضا و مجلس و ناجا موضوع را پیگیری میکنند،
دیگر ما در وزارت کشور ورود جداگانهای به مسئله نداشتم .او با اشاره
به برگزاری جلســهای در این خصوص گفت :در این جلســه بنا شد
موضوع دقیقا بررسی شود و بر اساس آنچه که در صحنه اتفاق افتاده

من هرگز تالش ندارم از رفتار همکار خودم
در مجلس دفاع کنم اما منصفانه نیز نیست
که همهی تقصیر ماجرا بر سر عنابستانی آوار
شود این موضوع اگر مدبرانه مدیریت شده
بود هم حق ســرباز نیروی انتظامی محفوظ
میماند هم باقی عوامل در ماجرا نیز به قدر
سهمی که داشتهاند مجازات میشدند
دســتگاه قضائی حکم را صادرکند .ذوالفقاری افزود :در همین جلسه
مذکور فرمانده محترم ناجا و مجلس موضوع را پیگیری کردند و بناشد
گزارشی تهیه شود و در نهایت تصمیمگیری با سیستم قضائی است.
> شکایت از نماینده خاطی پا برجا است

ســردار ســیدکمال هادیانفر ،رئیس پلیس راهور ناجا درباره آخرین
وضعیت پرونده درگیری علی اصغر عنابســتانی با سرباز پلیس راهور
گفت :این موضوع هم اکنون ازطریق مقام قضائی دنبال میشود .ایشان
یکبار دعوت شدند و موضوعات هم آنجا مطرح شد .هادیانفر با تاکید بر
اینکه مقام قضائی همچنان پیگیر این موضوع است ،گفت :مالقاتها و
جلسههای بعدی و ...نیز انجام خواهد شد و ما منتظر اقدامات قضائی
هستیم .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره اینکه آیا پلیس
شکایت خود را در این خصوص پس گرفته است یا خیر گفت :شکایت
ما همچنان پا برجاست و دستگاه قضائی در حال رسیدگی به آن است.
ارجاع موضوع به دستگاه قضائی و انتظار برای صدور رای از سوی این
قوه ،نه تنها مطالبه دو مقام مسئول ،بلکه مطالبه جدی افکار عمومی
نیز محســوب میشود .شاید اگر پیش از این و در ماجرای درگیری با
یک سرباز پلیس در فرودگاه مهرآباد و مواردی مشابهی از این دست،
قاطعیت بیشــتری در برخورد با عامالن انجام شده و موضوع به یک
دیده بوســی و عذرخواهی ختم نمیشــد ،امروز شاهد تکرار این نوع
اتفاق نبودیم.
> ای کاش عنابستانی تکذیب نمیکرد!

به آقای احمدی بیغش میگوییم از اولین رسانههایی بودیم که با آقای
عنابستانی تماس گرفتیم و خواهان شرح ماوقع شدیم اما نمایندهی
سبزوار در مجلس اساساً پیاده شدن از ماشین را تکذیب کرد چه برسد
به سیلی زدن را!
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجهی مجلس یازدهم
میگوید« :شنیدهام پلیس گفته پیگیر ماجرا تا انتها است ،قبول! اما آیا
پیگیر آن افسری که از صحنه فیلم گرفت و مثل خبرنگاران مصاحبه
کرد نیز خواهند شد؟!»

احمدی بیغش که مصر است؛ «آدم باید دیوانه باشد که ابتدا به ساکن
از ماشین پیاده شود و به صورت سرباز سیلی بزند» میافزاید« :فیلمی
که در فضای مجازی منتشر شد و آن جو را علیه نماینده و مجلس به
وجــود آورد تمام ماجرا نبود! من معتقدم پلیس بیش از آن که پیگیر
موضوع عنابستانی باشد باید به این نتیجه برسد که آن افسر خاطی با
چه نیتی فیلمی را در فضای رســانهای منتشر کرده که نشان دهنده
تمام ماجرا نبوده است».
نمایندهی مردم شازند (استان مرکزی) در مجلس شورای اسالمی که
در انتقاد به سفر قالیباف به روسیه و حواشی به وجود آمده در نطقی
در مجلس خطاب به رئیس مجلس گفته بود« :وقتی روحانی شما را
نپذیرفت چطور انتظار داشتید پوتین شــما را بپذیرد!؟» در ادامه به
برخی موضوعات حاشیهای نیز اشاره میکند و میگوید« :آن روز که
مشاور رسانهای آقای قالیباف اظهارات نمایندهی مجلس را محکوم کرد
من فاتحهی عقالنیت و حقوق نماینــدگان در این دوره را خواندم(!)
چگونه ممکن اســت شــخصی که در جایگاه یک مشــاور است به
نمایندهای که بر اساس اصل  ۸۶قانون حق اظهار نظر دارد تذکر بدهد
بعد ما انتظار داشــته باشیم افکار عمومی در چنین مواقعی پشتیبان
پارلمان باشــد آن هم وقتی بر سر یک انتقاد ساده روزها است جواب
سالم ما را نمیدهند!»

> این حادثه ریشههای اجتماعی عمیقی دارد

محمود احمدی بیغش نماینده حوزه انتخابیه شــازند در هشتمین و
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی با اشاره به این موضوع که؛ «اگر
ده سال قبل بود آن سرباز راه را باز میکرد و جدلی هم پیش نمیآمد...
پس بروید ببینید چه بر سر جامعه آوردهایم که تا این اندازه کم تحمل
شــده است؟!» ادامه میدهد« :وقتی میبینیم رهگذری با مشت روی
ماشین نماینده مجلس میکوبد یعنی این مسئله را باید ریشهیابی کرد
و ریشهی این پرخاش ها ،بیتقوایی ها ،عصبانیتها و به هم پریدنها
معیشــت اســت و اوضاع بد اقتصادی واگرنه مردمی که در گذشت و
مهربانی سرآمد هستند هرگز به نماینده خود بیاحترامی نمیکردند
که کار به این جاها بکشد!»
> افکار عمومی به کمتر از اخراج عنابستانی راضی نمیشود!

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس که اصرار دارد
ریشهی چالشی شدن درگیری اصغر عنابستانی و سرباز نیروی انتظامی
«انتشــار فیلمی اســت که دربرگیرندهی تمامی ماجرا نبوده است»
میگوید« :پرخاش و درگیری در این فقره تنها بخشی از ماجرا است در
تکذیب موضوع نیز معتقدم البد نماینده تحت فشار بوده اما آن چه برای
من عجیب است تالش رئیس مجلس برای همراهی با عوام زدگی است
و حاال که کار به این جا رسیده البد انتظار داریم عنابستانی از مجلس
اخراج شــود در حالی که موضوع به این اندازه بزرگ نبوده و میشد از
همان ابتدا به گونهای دیگر برخورد کرد».
احمدی بیغش در پایان خاطرنشــان میکند« :من هرگز تالش ندارم
از رفتار همکار خودم در مجلس دفاع کنم اما منصفانه نیز نیست که
همهی تقصیر ماجرا بر سر عنابستانی آوار شود این موضوع اگر مدبرانه
مدیریت شده بود هم حق سرباز نیروی انتظامی محفوظ میماند هم
باقی عوامل در ماجرا نیز به قدر سهمی که داشتهاند مجازات میشدند».
محمود احمدی بیغش تأکید میکند پلیس به موازات پیگیری شکایت
خود از اصغر عنابســتانی باید با انتشار دهندهی آن فیلم جنجالی نیز
برخورد کند کسی که در جایگاه حقوقی برای مصاحبه و انتشار بخشی
از ماجرا نبوده ،ماجرایی که حیثیت مجلس را خدشه دار کرد هرچند
مجلس نیز بیتقصیر نیست و نتوانســت عاقالنه و مدبرانه با موضوع
برخورد کند» .

مجلسی:

واشنگتن میخواهد تهران به کشورهای عربی بهانه ندهد

تحریمهــا علیه ایران هنوز برجای خود باقی اســت و چشــمانداز
بازگشت ایاالت متحده به برجام و آینده توافق هستهای در هالهای
از ابهــام قرار دارد .بایدن در کاخ ســفید تقریبا جا افتاده اما هنوز
خبری از لغو یا تعلیق تحریمها علیه ایران نیســت .تهران شــرط
گذاشــته که تنها زمانی حاضر به گفتگو با طرف آمریکایی اســت
که تمامی تحریمها برداشته شوند .اما به نظر نمیرسد که در ایالت
متحده عزم چندانی فعال برای اینکار وجود داشــته باشد .در عین
حال یک هیئت ایرلندی روز گذشته به تهران آمد تا واسطهای بین
ایران و اروپا بر سر برجام باشد .وزیرخارجه این کشور اولین کسی
نیست که قصد میانجیگری داشته است .پیش از این فرانسویها هم
تمایل خود را برای این کار ابراز کرده بودند اما ایران از این پیشنهاد
استقبال نکرده بود .اما در چنین مرحلهای چطور میشود دو کشور
را به سمت بازگشت ایاالت متحده به برجام و حل مشکالت ایران
در این خصوص برد؟
فریدون مجلسی دیپلمات پیشکسوت و کارشناس مسائل بینالملل
در این رابطه گفتگویی با خبرآنالین داشته است که در ادامه میآید:
با گذشت نزدیک به دو ماه از خروج ترامپ از کاخ سفید
و آمدن بایدن ،ما هنوز شاهد عملکرد ویژهای از سوی رئیس
جمهور آمریکا در خصوص ایــران نبوده ایم .نه تحریمی لغو
یا تعلیق شــده نه قدمی اساسی برای اینکه نشان دهد ایاالت
متحده در این مسیر گامی برداشته دیده میشود .چرا اتفاقی
که انتظار میرفت ســریعتر پیش برود ،تا این اندازه کند در
حال پیش رفتن است؟
مجمــوع اتفاقاتی که در این دو مــاه رخ داد را باید در نظر گرفت.
از یک طرف فشــارهای داخلی امریکا ،صهیونیستها و سعودیها
را بایــد در نظر گرفت که مایل نیســتند اوضاع به ســمت بهبود
پیش برود و از ســوی دیگر در ایران هم با توجه به اتفاقاتی چون
مصوبه مجلس و برخی اظهــار نظرها طرف مقابل را جری کرد .با

اما این را هم باید در نظر بگیریم که دموکراتها امکان بیشــتری
برای متقاعــد و همراه کردن افکار عمومــی دارند .ما دیدیم که
نه تنها امریکاییها با وجود فشــار تهران ،تحریمها را لغو نکردند
بلکه به اروپاییها هم خط دادند تا قطعنامهای برای شورای حکام
آماده کنند.

مطرحکردن فرصت برای برداشته شدن تحریمها از سوی مجلس
و دســتور افزایش غنیسازی و ...باعث شد تا در واشنگتن ابهامات
بیشتری پیش بیابد و کارشناسان وزارت خارجه آمریکا سوال کنند
که آیا با این شــرایط برجامی که قبال بر سر آن بحث کرده بودیم،
اصال قابلیت زنده ماندن را دارد یا نه.
این تصور در ایران وجود داشــت که با فشار آوردن به
ایاالت متحده ممکن است آنها دست به تغییر سیاست خود
بزنند .اما عده دیگری مخالف این نظریه هستند .کدام یک به
عقیده شما بیشتر به واقعیت نزدیک است؟
عــدهای که فکر میکردند با فشــار آوردن به امریکا میتوانند به
حل مسئله کمک کرده و آنها را وادار به قبول امری کنند ،همان
اشتباهی را کردهاند که در واشنگتن میکنند و به نظرشان با باال
بردن میزان فشــار میتوانند حاکمیت ایران را به زانو در آورده و
وادار به پذیرفتن شــرایط آمریکا کنند .اما خب این اتفاق نیفتاد.
در مورد مقابل هم اتفاقی نمیافتاد .به ویژه آنکه آنها نیستند که
تحت فشار تحریم قرار دارند .آنها زیر فشار افکار عمومی هستند.

ما شــاهد بودیم که هفته گذشته وزارت خاجه آمریکا
لحن نرمتری در مورد بازگشــت به برجــام انتخاب کرده و
تلویحا از اشــتیاق دولت ایاالت متحده به بازگشت به توافق
با ایران حرف زده شــد .تا چه انــدازه میتوانیم بر روی این
صحبتها حساب کنیم؟
خیلــی زیاد .آنها فقط لحنشــان را نرم نکردند .بلکه دســت به
موشکباران سوریه زدند و گفتند که هشدار به تهران است و مدعی
شــدند که پاســخی به اقدامات تهدید امیز ایران بوده .آنها با این
حرکات متضاد نشانههایی را به تهران میفرستند که میگوید اگر
این وضعیت ادامه پیدا کند و دو طرف نخواهند به راه حلی برسند،
جدال میتواند کماکان با وجود خروج ترامپ از کاخ سفید هم ادامه
پیــدا کند .اما اگر صحبت از گفتگو و شــرایطی که ایران با حفظ
حرمت و از زاویه مساوی باشد ،آنها هم قدمی مثبت بر میدارند.
مــن فکر میکنم که به همین کاهشهای قدم به قدم فشــارها و
رویکرد وزارت خارجه میتوان اعتماد کرد در صورتی که دو طرف
به یک زبان مشترکی برسند.
مثال یکی از نشــانههایی که ایران میتواند آن را مثبت تلقی کند،
رفتار واشــنگتن در خصوص یمن و ســعودی هاست که از جنگ
کنارهگیری کرده و به ریاض هم بابت پایان دادن به جنگ و دخالت
در این کشور کوچک توصیه کرده است .در مقابل هم از ایران توقع
دارد که در منطقه رفتاری را داشــته باشــد که به نوعی بهانه را از
دست برخی کشورهای عربی خاورمیانه بگیرد یعنی در فعالیتهای
منطقهای خود هم به نوعی تجدید نظر کند.
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ترکیه :آمریکا باید نگرانیهای امنیتی ما را درک کند

«ابراهیم کالین» سخنگوی ریاستجمهوری ترکیه از آمادگی این کشور برای عادیسازی
و بهبود روابط با کشورهای عربی خبر داد .به گزارش فارس ،کالین در مصاحبهای با وبگاه
«بلومبرگ» درباره روابط مخدوششده ترکیه با آمریکا گفت« :روابط ما میتواند به نحو
بسیار سازندهای عمل کند و میتوانیم با رسیدگی به نگرانیها و مشکالت دوجانبه ،همدیگر
را تقویت کنیم».

تحلیل

آزادی نازنین زاغری و کارت سوخته
رسانههایانگلیسی

خبر پایان محکومیت و آزادی نازنین زاغری،
محافل رســانهای انگلیس را با کارت سوخته
و نخنمــای ارتباط این پرونده با طلب قانونی
 ۴۰۰میلیــون دالری ایران از دولت لندن در
پرونده تانکهای «چیفتن» مواجه ساخت و
شوکه کرد.
به گزارش ایرنا ،بیشــتر رسانههای انگلیس
به ویژه گاردین ،اســتاندارد و ایندیپندنت که
خبر پرونده زاغری را در پنج ســال گذشته
انعکاس دادهاند از چند روز گذشــته فضای
افکار عمومی را با چاشنی مصاحبه با ریچارد
رتکلیف همســر زاغری در انگلیــس ،آماده
پذیرش این سناریو کرده بودند که محکومیت
نامبرده دوباره تمدید خواهد شد تا زمانی که
جمهوری اســامی به طلــب دیرینه خود از
دولت لندن برسد.
کار به مجلس هم کشــیده شــد و وزیر امور
خارجه انگلیس هفته پیش درباره سرنوشت
محکومیت زاغری از ســوی نمایندگان مورد
پرسش قرار گرفت .دومینیک راب بیان داشت
که زاغری و سایر اتباع دو تابعیتی باید بدون
قید و شرط و فوری آزاد شوند .او با این حال
تکرار کرد که مطالبه قدیمی ایران ارتباطی به
این پرونده کنسولی ندارد.
مقامــات دو کشــور بارها اعــام کردند که
دو پرونــده ارتباطــی به یکدیگــر ندارند اما
رسانههای انگلیس در پیوند این دو موضوع از
هیچ فرصتی کوتاهی نکردهاند .چندی پیش،
یک رسانه انگلیسی رسما اظهارات وزیر دفاع
این کشور را در خصوص این پرونده تحریف
کرد.
«بن واالس» وزیر دفــاع انگلیس در نامهای
خطاب به گروهی از وکال نوشته بود« :دولت
انگلیــس اذعــان دارد که بدهی ایــران باید
پرداخت شــود و به بررســی راههای قانونی
پرداخت این بدهی ادامه میدهد».
واالس که در گذشــته عضو گروه دوســتی
پارلمانی انگلیس و ایران و منتقد تاخیر دولت
لندن در پرداخت بدهی ایران بوده است ،در
ادامه این نامه گفته بود :پیشتر موضع خود را
در رابطه با این پرونده اعالم کرده و به حل آن
متعهد هستم.
بخش فارســی شــبکه بیبیســی یکی از
رسانههایی بود که در ادامه ارائه گزارشهای
جهــتدار علیــه جمهوری اســامی ایران،
اظهارات وزیر دفاع انگلیس را تحریف و ادعا
کرد کــه او ارتباط طلب ایــران درخصوص
پرونده تانکهای چیفتن در ســال  ۱۳۵۰را
با آزادی نازنین زاغری تلویحا پذیرفته است.
این شــبکه گزارش داد کــه بن واالس گفته
«فعاالنه» به دنبال پرداخت بدهی کشورش
به دولت ایران است که در نهایت میتواند به
آزادی شهروندان دو تابعیتی بریتانیا از جمله
نازنین زاغری-راتکلیف کمک کند.
حاال آزادی زاغری دستگاه تبلیغات رسانهای
انگلیس را با چالش جدی مواجه کرده است.
پایان قانونــی دوره محکومیت متهمه ،فراتر
از تحولی اســت که رسانههای انگلیسی توان
تحریف آن را داشته باشند.
نازنیــن زاغــری از ســال  ۱۳۹۵بــه جرم
فعالیتهای تبلیغی علیه نظام بازداشت و به
پنج سال حبس محکوم شد .نامبرده بر اساس
بیانیه ســپاه ثاراهلل کرمان از سرشــبکههای
اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت
و حمایت سرویسهای رسانهای و جاسوسی
دولتهای بیگانــه مأموریتهای مختلفی در
راســتای تحقق اهداف شــوم دشمنان نظام
انجام داده است.
زاغری از اواخر اســفند ســال  ۹۸به دنبال
بخشــنامه رئیس قوه قضائیه در مورد اوضاع
کرونا با پابند از زندان مرخص شــد .او حاال
با پرونده دیگری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه
نظام روبهروســت که باید  ۲۴اســفند برای
رسیدگی به آن در دادگاه حاضر شود.

بین الملل

دستگیری ۶عضو داعش

سرلشگر «یحیی رسول» فرمانده کل نیروهای
مسلح عراق از دستگیری  ۶نفر از عناصر گروه
تروریستی «داعش» در استانهای «سلیمانیه»،
«االنبار» و «بغداد» خبر داد .به گزارش ایرنا ،در
اطالعیه صادر شده از سوی ستاد کل نیروهای
مسلح عراق به نقل سرلشگر رسول آمده است
که با پیگیریهای میدانی و تشدید تالشهای
اطالعاتی ،ســازمان ضد تروریسم به تعقیب
باقیمانده باندهای تروریستی داعش در کشور
پرداخته و موفق به دستگیری یک تروریست در
محله «یرموک» در استان بغداد و دو تروریست
در استان االنبار شدند .در این اطالعیه تصریح
شد که «این ستاد همچنین توانست با همکاری
اداره امنیت استان سلیمانیه دو عنصر تروریستی
تحت تعقیب ســرویس ضد تروریسم عراق را
دستگیر کند» .سرلشگر رسول توضیح داد که
فرماندهی کل با اجرای یک عملیات مشخص
در منطقه «فلوجه» که منجر به دستگیری یک
عضو دیگر گروه تروریستی داعش شد ،ماموریت
خود را به پایان و در مجموع شش تروریست را
دستگیرکردند.

خبرتلگرامی
 Dرئیس جمهوری آمریکا سفر پاپ
به عراق را ارسالکننده «پیامی مهم»
دانست که «برادری با دوامتر از برادر
کشــی ،امید قدرتمندتــر از مرگ و
صلح بــا قدرتتر از جنگ اســت».
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز
دوشنبه در بیانیهای مطبوعاتی افزود:
عراق کشوری است که غرق در تنوع
مذهبی و قومی اســت .همچنین این
محل زندگی یکــی از قدیمیترین و
متنوعترین جوامع مسیحی در جهان
است/ .ایرنا
 Dبعــد از انتشــار اطالعاتی درباره
وجود دستهای پشت پرده خارجی
برای ضربه زدن به پول ملی و امکانات
مالی دولت لبنان ،میشل عون رئیس
جمهوری این کشــور از دستگاههای
امنیتی کشورش خواست این برنامهها
را برای مردم فاش کنند .میشل عون
در جلســهای تاکید کرد که وضعیت
جدید به وجود آمــده در بخشهای
مالی و امنیتی باید ســریع ًا حل شود
زیرا شاهد افزایش غیرمنطقی قیمت
دالر همزمان با شایعاتی که هدف آن
ضربه زدن به پول ملی و از بین بردن
ثبات و آرامش است ،هستیم/ .ایرنا

منطقه

جزئیات نامه «هشدار آمیز»
وزیر خارجه آمریکا
بهسرانافغانستان

وزیر خارجــه آمریکا تأکید کرده اســت که
واشــنگتن هیچ گزینهای را کنار نگذاشــته
و در حال بررســی خــروج کامل نیروهایش
از افغانســتان تا اول ماه میاست .به گزارش
فارس« ،آنتونی بلینکن» ،وزیر خارجه آمریکا
با ارســال نامهای به اشــرف غنــی دیدگاه
دولتش درباره روند صلح افغانستان و اقدامات
واشنگتن در این راستا را شرح داده است.
در این نامه ضمن اینکه بر ضرورت به نتیجه
رســیدن روند صلح تأکید شده است ،درباره
وخامت اوضاع در افغانســتان پس از خروج
کامل نیروهای آمریکایی و خارجی نیز هشدار
داده است .وزیر امور خارجه آمریکا خود لحن
متن این نامه را «فوری» توصیف کرده است.
به گــزارش روزنامــه  ۸صبح افغانســتان،
نامه وزیر خارجه آمریکا که از ســوی زلمی
خلیلزاد نماینده ویژه این کشور در امور صلح
افغانستان به غنی سپرده شده است ،به تازگی
منتشر شده اســت .سخنگویان ارگ ریاست
جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی تأیید
کردهاند که این نامه را اشــرف غنی و عبداهلل
عبداهلل دریافت کردهاند.
در نامهای که به غنی ســپرده شــده است،
آنتونی بلینکن گفته است که مشابه این نامه
را به عبداهلل عبداهلل نیز فرستاده است.
وزیــر خارجه آمریکا در این نامه توضیح داده
است که تاکنون بررسی سیاست دولت بایدن
در قبال افغانســتان نهایی نشده است ،اما به
این نتیجه اولیه رســیده است که بهترین راه
برای منافع مشترک افغانستان و آمریکا این
اســت که روند گفتوگوهای صلح ســرعت
پیدا کنــد و همه طرفها بــه تعهدات خود
پایبند باشند.
در بخشــی از این نامه وزیــر خارجه آمریکا
گفته اســت که با هدف رســیدن به راه حل
سریع ،آتشبس دایمی و جامع ،آمریکا تالش
دیپلماتیک در ســطح باال را بــا طرفهای
دخیل ،کشــورهای منطقه و ســازمان ملل
متحد دنبال میکند.
به گفته بلینکن ،واشــنگتن از سازمان ملل
متحد خواهد خواست تا نشستی را با حضور
وزیران خارجه و نمایندگان روســیه ،چین،
پاکســتان ،ایران ،هند و آمریــکا برای بحث
روی یک رویکرد مشترک در حمایت از صلح
افغانســتان ترتیب دهد .او توضیح داده است
که کشورهای مزبور منافعشان در افغانستان با
ثبات نهفته است و برای رسیدن به این هدف
باید باهم کار کنند.
در نامه ،وزیر امور خارجه آمریکا نوشته است
که از زلمی خلیلزاد خواســته شده است که
طرحهای پیشنهادی و مکتوب خود را با هدف
تســریع روند صلح در مورد راه حل سیاسی،
گفتوگوها و آتشبس با دولت افغانســتان و
نمایندگان طالبــان در میان بگذارند .آنتونی
بلینکن گفته است که این طرحها نقشه راهی
برای روند صلح است ،اما آمریکا قصد تحمیل
آن را بر طرفها نــدارد .به باور بلینکن ،این
طرحها دولت و طالبــان را قادر میکنند که
روی اصول بنیادینی که ترتیب قانون اساسی
و حکومت آینده را هدایت میکند و نقشه راه
برای یک دولــت فراگیر و آتشبس دایمی و
جامع کار کنند.
وی از رئیس جمهور افغانستان خواسته است
کــه در مورد این طرحها ،موضع ســازندهای
اختیار کند و با زلمی خلیلزاد درباره توسعه
آن گفتوگو کند.

