شمخانی امروز به ارمنستان میرود

پنجشنبه  16تیر 1401
وطنامروز      شماره 3527

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان امروز به ارمنستان سفر خواهد کرد .علی شمخانی در چارچوب سفرهای برنامهریزی شده به کشورهای منطقه قفقاز ،به دعوت رسمی آرمن
گریگوریان ،دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان به جمهوری ارمنستان میرود .شمخانی در این سفر عالوه بر دیدار و گفتوگو با همتای ارمنستانی خود با نیکول پاشینیان ،نخستوزیر
ارمنستان نیز دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی گفتوگو خواهد کرد .وی پس از ارمنستان به برخی کشورهای دیگر منطقه قفقاز نیز سفر خواهد کرد.

سیاسی

اخبار

امیرعبداللهیان خواستار
آزادی فوری حمید نوری شد

وزیر امور خارجه کش��ورمان در گفتوگوی تلفنی با
«آن لینده» وزیر خارجه سوئد ،درباره توسعه همکاریهای
دوجانب��ه و مهمترین موضوعات مورد اهتمام  ۲کش��ور
گفتوگو و تبادل نظر کرد.
امیرعبداللهیان با اشاره به سوابق طوالنی روابط ۲کشور
گفت :جمهوری اسالمی ایران به توسعه مناسبات با اروپا
از جمله سوئد توجه دارد .هر دو طرف باید تالش کنیم
روابط  2کشور در زمینههای تجاری و اقتصادی بیش از
گذشته شکوفا شود.
وزیر امور خارجه تأکید کرد :نقشه راه همکاریهای ۲
کشور ترسیم شده و با شما موافقم که باید برای اجرایی
و عملیاتی شدن این برنامه اقدام جدی و مشترک صورت
گیرد.
وی همچنی��ن بر ل��زوم توجه هر دو ط��رف به رفع
س��وءتفاهمات و موضوعاتی که برای توس��عه مناسبات
دوجانبه مانع ایجاد کرده است ،تأکید کرد.
امیرعبداللهیان در گفتوگو با همتای سوئدی خود،
خواستار آزادی فوری «حمید نوری» شهروند ایرانی که
با اتهامات کامال بیاساس گروهک تروریست منافقین در
بازداشت به سر میبرد ،شد.
رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد :روابط دیرینه
 2کشور نباید تحت تأثیر تبلیغات و اقدامات بیپایه و اساس
یک گروهک تروریست که سوابق جنایتهای آن علیه ملت
ایران بر همگان روشن است ،قرار بگیرد.

 ۲جاسوس فرانسوی
تفهیم اتهام شدند

مسعود ستایشی ،سخنگوی دستگاه قضا در نشست
خبری روز گذشته خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده
 ۲جاسوس فرانسوی که در بازداشت هستند ،گفت :این
پرونده مربوط به تالشها و خدمات سربازان گمنام امام
زمان است .ضابط خاص به این پرونده ورود کرده و اقداماتی
برای کش��ف جرم صورت گرفته است .بر اساس دستور
قضایی تعقیب انجام شده و رسیدگی به پرونده در مرحله
دادسرا بوده و واجد محرمانگی است .این  ۲نفر (جاسوس)
تفهیم اتهام شدند و اتهامشان اجتماع و تبانی به قصد اقدام
علیه امنیت ملی کشور بوده است.
ستایشی در پاس��خ به سوالی درباره آخرین وضعیت
پرونده حسن رعیت (میرکاظمی) نیز اظهار داشت :برخی
اف��رادی که در پرونده میرکاظمی اتهام معاونت در جرم
داشتهاند نسبت به حکم اعتراض کردند که نسبت به پرونده
نقص گرفته شده و پرونده برای رفع نقص رفته اما حکم
میرکاظمی قطعی است و به اطالع عموم هم رسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده
سرقت از صندوق امانات بانک ملی نیز گفت :پرونده در
ناحیه  ۳۴دادسرای عمومی انقالب ویژه سرقت قرار دارد.
در این پرونده  ۱۳نفر دس��تگیر و  ۲نفر متواری ش��دند.
رئیس و معاون بانک تفهیم اتهام شدند و قرارهای تأمینی
صادر شده و همگی بازداشت هستند .نسبت به استرداد ۲
متهم متواری هم تالشهایی در حال انجام است و نسبت
به برگرداندن اموال هم باید گفت که قسمت عمده اموال
کش��ف شده است .موضوع نیاز به تحقیق و بررسی دارد
که در حال انجام است.
ستایش��ی در پاسخ به سوالی درباره اخباری مبنی بر
اختالس  ۷۳۰میلیون دالری در وزارت جهاد کشاورزی
که اخیرا مطرح شده است ،گفت :گزارشی از سوی سازمان
بازرس��ی به رئیس قوهقضائیه ارسال شد .مطالب توسط
سازمان بازرسی باید تا انتها پیگیری شود .این مساله ناظر
به اقدامی از سوی یکی از زیرمجموعهها بوده و تعهداتی
در رابطه با گندم ،جو و ...مطرح ش��ده و موضوع در حال
رس��یدگی است .وی در پاسخ به س��والی درباره آخرین
وضعیت پرونده متروپل نیز گفت :در این پرونده  ۱۶نفر
بازداشت هستند و اجساد انگشتنگاری و تعیین هویت
شدند .نسبت به حسین عبدالباقی هم تمام مسائل مربوط
احراز شده است ۶ .کارشناس در حیطه معماری و زمین
و ...انتخاب شدند و مشغول تدوین گزارشی در این رابطه
هستند .ضابط خاص ما در حال بررسی و تکمیل گزارش
است .آن دسته از افرادی که اقدامشان تخلف بوده هم در
مرجع مربوط رسیدگی میشود و نسبت به توقیف اموال
مالک هم دستوراتی صادر شده است.

پرواز پهپادهای ایران
در رژه نظامی ونزوئال

منابع خبری از پرواز پهپادهای ایرانی مونتاژ شده در
ونزوئال در جریان رژه نظامی این کشور خبر دادند.
به گزارش فارس ،ارتش ونزوئال برای نخستینبار در رژه
نظامی خود در پنجم ژوئن (سهشنبه  ۱۴تیر) ،پهپادهای
رزمی ایرانی مونتاژ شده در ونزوئال را نمایش داد.
بر اس��اس این گزارش ،پهپادهای��ی که در ابتدا با نام
ایرانی «مهاجر »۲شناخته میشدند ،اکنون با نام «آنتونیو
خوزه سوکره» شناخته میشوند .رصد ،شناسایی و حمله
با قابلیت ضد تانک و ضد نفر از ویژگیهای تجهیزاتی این
پهپاد است که در این رژه اعالم شد.

برگزاری جلسه شورای هماهنگی
اطالعات کشور

برابر گزارش دبیرخانه ش��ورای هماهنگی اطالعات،
جلسه شورای هماهنگی در تاریخ  1401/۴/13برگزار شد.
در این جلسه که به مناسبت گرامیداشت یاد شهید مظلوم
دکتر بهشتی و شهدای هفت م تیر در محل مرکز حفاظت
اطالعات قوهقضائیه برگزار شد ،حجتاالسال موالمسلمین
مصدق معاون اول قوهقضائیه به ایراد سخنرانی پرداخت
و بر لزوم هوشیاری دستگاههای اطالعاتی در شرایط خاص
و هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاهها تأکید کرد .در این
جلسه از زحمات حجتاالسالموالمسلمین طائب ،رئیس
پیشین سازمان اطالعات سپاه نیز تجلیل به عمل آمد .وزیر
اطالعات نیز با تبریک انتصابات جدید در ردههای مدیریتی
جامعه اطالعاتی ،بر به کارگیری تمام توان مجموعه در
تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در دیدار
مسؤوالن دستگاه قضایی درباره موضوعات امنیت روانی
جامعه ،اجرای قضای اسالمی و مبارزه با فساد تأکید کرد.

یک رسانه آمریکایی از برگزاری رزمایش مشترک بین ایران ،روسیه و چین در آبهای ونزوئال خبر داد

بیخ گوش آمریکا

گروه سیاسی :آمریکای جنوبی و دریای کارائیب احتماال بزودی
میزبان مانور نظامی جمهوری اس�لامی ایران ،روسیه ،چین و
ونزوئال خواهد بود.
به گزارش «وطنامروز» ،تحوالت جهانی در چند ماه اخیر
که به اندازه چند سال تأثیرگذار بوده ،از بروز صفآرایی جدید
کشورها در نظم جهانی حکایت دارد و رهبری این تغییر علیه
هژمونی غرب را کش��ورهای منطقه شرق نظیر ایران ،چین و
روسیه بر عهده دارند.
به موازات این تغییرات از مردادماه سال گذشته که روحانی
پس از  ۸سال از پاستور رفت و کلید دفتر ریاستجمهوری را
به رئیسی سپرد ،ریل سیاستگذاری خارجی جمهوری اسالمی
نیز به مسیر اصلی خود بازگشت.
با روی کار آمدن دولت س��یزدهم ،گس��ترش همکاری با
کشورهایمنطقهودیپلماسیفعالباهمپیمانانجهانینیزجای
توجه صرف به غرب و کوتاه آمدن در برابر آمریکا را گرفت .موید
این موضوع نیز سفرهای پرترافیک مسؤوالن سیاسی کشورهای
همسایه به ایران و متقاب ً
ال سفر رئیسی و تیم وزارت امور خارجه
به کشورهای دیگر بوده و حاکی از آن است که ایران توجه خود
را به گس��ترش ارتباط با شرق معطوف کرده است .در همین
رابطه میتوان به سفر نیکالس مادورو ،رئیسجمهور ونزوئال به
تهران اشاره کرد که اگرچه در قالب دیپلماسی منطقهای نبود
اما نش��ان از آن داشت که سیاست خارجی ایران چشماندازی
فرامنطقهای دارد.
از ط��رف دیگر چند ماهی از آغاز جنگ روس��یه و اوکراین
میگذرد و شاهد آن هستیم که کشورهای غرب در قالب ناتو
در پش��تیبانی از اوکراین ،در مقابل روسها صف کشیدهاند و
تقابل روسیه با غرب محسوستر از هر زمان دیگری شده است.

در آمریکای التین نیز هژمونی غرب شرایط مشابهی را تجربه
میکن��د .در ق��اره آمریکای جنوبی که بهعنوان حیاطخلوت
آمریکا حساب میشود ،کشورها به سمت ایدئولوژی چپگرایانه
میروند که در مورد آخر ریاس��تجمهوری کلمبیا به دس��ت
نیروهای چپگرا افتاد.
در آخرین مورد از تالش کشورهای ضدغربی برای شکست
هژمونی آمریکا در جهان ،قرار اس��ت ایران به همراه روس��یه،
چین ،ونزوئال و احتماالً چند کشور دیگر ،یک رزمایش نظامی
در آمریکای جنوبی برگزار کنند.
روز گذشته (چهارشنبه  15تیر) برخی منابع خبری ضمن
اعالم این خبر ،به نقل از پایگاه خبری واشنگتن فریبیکن اعالم
کردند ایران ،روس��یه و چین با هدف نمایش قدرت به آمریکا
قص��د برگزاری یک رزمای��ش در آمریکای التین تحت عنوان
«تکتیراندازی مرز» را دارند.
طبق این گزارش ،ونزوئال میزبان این رزمایش نظامی که قرار
است اوایل ماه آگوست برگزار شود خواهد بود و نظامیان ایران،
روسیه و همچنین چین قصد دارند برای برگزاری این رزمایش
عازم آمریکای التین و دریای کارائیب شوند.
رسانه آمریکایی واشنگتن فری بیکن در ادامه گزارش خود
با اشاره به این ائتالف ضدغربی ،نوشته است :این رزمایش یکی
از واضحترین نشانهها تا به امروز از شکلگیری یک ائتالف در
آمریکای التین ضد ایاالت متحده است.
در همین رابطه این رسانه آمریکایی به نقل از «جوزف هومیر»
تحلیلگر امنیت ملی نوش��ت که «روسیه و متحدانش ،ایران و
چین با حضور در این رزمایش در ونزوئال در آس��تانه نمایش
قدرت بزرگی هستند .با عادیسازی تحرکات نظامی دشمنان
ایاالت متحده در دریای کارائیب ،ما (آمریکا) در معرض خطر

رئیسجمهور در جلسه هیأت دولت تأکید کرد

ضرورت استفاده از فرصتهای تجاری منطقه
گروه سیاسی :رئیسجمهور با بیان اینکه امضای تفاهمنامه
 ۷میلیارد دالری توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان گامی
مهم در مسیر تالشهای دولت برای افزایش سرمایهگذاری
در امر رونق تولید است ،گفت :شرکتهای بزرگ اقتصادی به
عنوان جریان پیشران اقتصاد کشور ،فعال شدهاند و مردم در
آینده نزدیک ثمرات و نتایج این اقدامات را شاهد خواهند بود.
حجتاالس�لام سیدابراهیم رئیس��ی در جلسه هیأت
دول��ت با تأکید بر ضرورت اس��تفاده از فرصتهای ایجاد
ش��ده برای تقویت مبادالت تجاری با کشورهای منطقه
بویژه همس��ایگان ،به دیدارهای خود در حاشیه اجالس
سران کشورهای ساحلی خزر در ترکمنستان اشاره و تصریح
کرد :وزارت جهاد کش��اورزی از جمله دستگاههایی است
که میتواند با توجه به زمینه و ظرفیت تولید محصوالت
کشاورزی در کشورهای همسایه ،در زمینه مبادالت اینگونه
محصوالت فعالتر شود.
رئیسجمه��ور همچنین به فرصت اس��تفاده از خط
اعتباری و نیز س��رمایههای داخلی و خارجی برای رش��د
سرمایهگذاری در کشور ،توسعه صنعت و اجرای طرحهای
مشترک با دیگر کشورها ،از جمله پیگیری و اجرای کریدور
رشت -آستارا و ادامه آن از طریق جمهوری آذربایجان اشاره
و بر تسریع در پیگیری توافقهای انجام شده بین ایران و
دیگر کش��ورها از سوی وزارت امور خارجه و دستگاههای
مرب��وط تاکید کرد .وی با اش��اره به امضای تفاهمنامه ۷
میلیارد دالری توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان ،این
اقدام را یکی از ش��اخصهای مه��م اتکا به توان داخلی و
استفاده از سرمایهها و نقدینگی موجود در کشور و هدایت
آن به مس��یر رونق تولید خواند و گفت :اگر نقدینگی در

امر رونق تولید به کار گرفته ش��ود ،رشد آن باعث نگرانی
نخواهد بود .این نقدینگی سرگردان است که باعث تورم
و نابسامانیهای اقتصادی در کشور میشود .رئیسجمهور
افزود :با امضای این تفاهمنامه که گامی مهم در مس��یر
تالشهای دولت برای افزایش سرمایهگذاری در امر رونق
تولید است ،شرکتهای بزرگ اقتصادی به عنوان جریان
پیشران اقتصاد کشور ،فعال شدهاند و مردم در آینده نزدیک
ثمرات و نتایج این اقدامات را شاهد خواهند بود .رئیسی
مشارکت بانکها در اجرای اینگونه طرحها را عامل تحرک
و اعتماد بیش��تر بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در
کشور خواند.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش ،با تاکید
بر لزوم جلوگیری از رسوب کاال در گمرکات کشور گفت:
واردات هر نوع کاال به کش��ور باید مستند و تابع مقررات
و دارای اس��ناد قانونی الزم باشد .پیش از آنکه کاالیی به
گم��رکات وارد و در آنج��ا دپو و به دالیل مختلف معطل
بمان��د ،باید همه ابعاد قانون��ی واردات آن در مبدأ مورد
رسیدگی قرار گیرد تا از انتقال به گمرک و سپس توقف
آن ب��ه دالیل مختل��ف جلوگیری ش��ود .وی در ابتدای
سخنان خود با تسلیت شهادت حضرت امام محمدباقر(ع)
به نقش آن بزرگوار در توسعه علوم و معارف الهی اشاره
و تاکید کرد :معرفت الهی یکی از ش��روط مهم موفقیت
برای انسانهای سالک است و جامعه امروز بویژه مومنان
نباید از کس��ب معارف الهی و رشد معنوی غافل بمانند.
هر فردی حتی در باالترین مسؤولیت اجرایی میتواند با
بهرهگیری از معارف الهی ،پیشرفت در کار و زندگی خود
را تکمیل و تسریع کند.

در آمریکای التین هستیم».
اما چرا برگزاری چنین رزمایشی در دریای کارائیب در منطقه
آمریکای التین از درجه اهمیت باالیی برخوردار است؟ جدای
از اینکه حضور ایران ،روس��یه ،چین و ونزوئال در یک رزمایش
نظامی نشان از مستحکمتر شدن ائتالف ضدغربی علیه ایاالت
متحده دارد و واش��نگتن فری بیکن نیز بخوبی این موضوع را
درک کرده و در گزارش خود به آن اش��اره کرده است ،حضور
ایران و روسیه ب ه عنوان دشمنان آمریکا در چند ده کیلومتری
آبهای سرزمینی این کشور ،این پیام را به واشنگتن دارد که
دشمنانشان تا چه اندازه میتوانند به مرزهایشان نزدیک شوند.
این حض��ور در حالی خواهد بود که ایاالت متحده همواره
آمری��کای التین و حوزه کارائیب را حیاط خلوت خود میداند
و نسبت به حضور نظامی دیگر کشورها در این منطقه بشدت
حساسیت دارد.
ن فریبیکن در بخش دیگری از گزارش خود نیز
واش��نگت 
با اشاره به سفر اخیر نیکالس مادورو به تهران نوشت :در پایان
این سفر ،یک قرارداد راهبردی  ۲۰ساله میان  ۲کشور ایران و
ونزوئال امضا شد که زمینه تقویت همکاریهای تجاری و خرید
و فروش نفت میان  ۲کشور را فراهم کرده است.
این رس��انه آمریکای��ی در ادامه گزارش خ��ود در ارتباط با
رزمایش نظامی کشورهای ضدغرب در دریای کارائیب ،نوشت:
روسیه در حال تقویت حضور و نفوذ خود در میان کشورهای
آمریکای جنوبی است و با برخی از این کشورها در حال امضای
توافقنامههای نظامی اس��ت .عالوه بر افزایش نفوذ روسیه در
آمریکای التین ،نیروهای سپاه قدس ،شاخه برونمرزی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی نیز در حال تقویت حضور و نفوذ خود
در میان کشورهای آمریکای جنوبیاند.

واشنگتن فری بیکن در بخش دیگری از گزارش خود نیز به
حضور چین در آمریکای التین پرداخت و اعالم کرد :هرچند به
حضور و نفوذ چین در میان کشورهای آمریکای جنوبی کمتر
توجه رسانهای شده اما واقعیت این است که پکن طی سالهای
گذشته نفوذ خود را در آمریکای التین گسترش داده است.
اگرچه واشنگتن فری بیکن از کشورهای دیگر اسمی نبرده
اما به نظر میرسد اگر قرار باشد کشورهای دیگری برای برگزاری
رزمایش نظامی در دریای کارائیب به ایران ،روسیه ،چین و ونزوئال
اضافه شوند ،نیکاراگوئه ،آرژانتین ،کوبا و حتی شیلی از گزینههای
احتمالی خواهند بود.
با این حال عملیاتی ش��دن این مانور را از جهات مختلفی
میتوان نش��انهای جدید از آغاز عصری جدید در مناسبات و
معادالت جهانی دانس��ت .آنچنانکه پی��ش از این و حتی در
کوران جنگ سرد و تقابل بلوک شرق و بلوک غرب نیز هیچگاه
واشنگتن شاهد برگزاری مانور نظامی دشمنان و رقبای خود در
نزدیکی مرزهایش نبوده است.
البته کشورهای ایران ،روسیه و چین پیش از این نیز سابقه
برگزاری رزمایش مش��ترک نظامی داش��تهاند .بهمنماه سال
گذش��ته بود که این  ۳کشور دست به برگزاری یک رزمایش
مشترک در اقیانوس هند زدند.
ایران و روسیه به همراه چین ،پیشتر نیز در دسامبر سال
 ۲۰۱۹رزمایش مشابهی را در اقیانوس هند با عنوان «کمربند
امنیتی دریایی» برگزار کرده بودند .شهریور ۹۹نیز نیروی دریایی
ارتش جمهوری اس�لامی ایران در بخش��ی از رزمایش نیروی
دریایی روسیه در آبهای دریای خزر شرکت کرد و همچنین
این  ۲کشور در بهمنماه سال  ۹۹در دریای عمان و اقیانوس
هند دست به انجام رزمایش مشترک زدند.

نبست مذاکرات در دوحه
روایت وزیر امور خارجه از علت ب 

آمریکا نفع اقتصادی ایران را تضمین نکرد
گروه سیاسی :وزیر امور خارجه در نشست خبری با همتای
قطری خود با بیان اینکه برای رسیدن به توافق خوب ،قوی
و پایدار مصمم هس��تیم ،گف��ت :برخالف برخی ادعاهای
رسانهای طرف آمریکایی ،ما هیچگونه مطالبه زیادهخواهانه
و فرابرجامی مورد ادعای آمریکا را نداریم.
حس��ین امیرعبداللهی��ان ک��ه روز گذش��ته میزبان
«محمدبنعبدالرحمن آلثانی» وزیر خارجه قطر در تهران
بود ،در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه برخی از
تجار ما در گذشته با مشکل اقامت طوالنیمدت در دوحه
مواجه بودند ،اظهار داش��ت :این موضوع در جریان س��فر
رؤس��ای  ۲کشور در دستور کار قرار داشت و خوشبختانه
در گفتوگوهای امروز از زبان وزیر خارجه دولت قطر این
موضوع مورد تاکید قرار گرفت که مش��کلی از این به بعد
برای اقامت طوالنیمدت تجار ایرانی در کش��ور دوست و
همسایه قطر نخواهد بود .وی در ادامه با اشاره به موضوع
مذاکرات برگزار شده در دوحه گفت :برای رسیدن به توافقی
خوب ،قوی و پایدار مصمم هستیم .برخالف برخی ادعاهای
رسانهای طرف آمریکا ،ما هیچگونه مطالبه زیادهخواهانه و
هیچگونه مطالبه فرابرجامی مورد ادعای آمریکا را نداریم.
مطالبات ما کامال در چارچوب توافق س��ال  ۲۰۱۵است.
وزیر امور خارجه کشورمان یادآور شد :اگر در حوزهای طرف
آمریکایی احساس میکند موضوعی فرابرجامی است ،ما در
درون گفتوگوها به طرف آمریکایی تاکید کردهایم .بر اساس
آنچه در ماههای گذش��ته در مذاکرات وین رخ داد و بارها
طرفهای غربی اعالم کردند ،هر آنچه مانع نفع اقتصادی
ایران از برجام شود را از میان برخواهند داشت .وی با بیان
اینکه در گفتوگوهای اخیر در دوحه یک موضوع اساسی

که بر آن تمرکز کردیم ،بحث تضمین موثر از سوی آمریکا
در حوزه هر آن چیزی است که بخواهد نفع کامل اقتصادی
ایران از برجام را تحت تاثیر قرار دهد ،ادامه داد :مطالبه و
خواسته ما زیادهخواهانه نیست .در مسیر اخذ تضمینها،
آمریکا باید متعهد باشد که جمهوری اسالمی ایران از مزایای
کامل توافق سال ۲۰۱۵برخوردار خواهد بود .امیرعبداللهیان
خاطرنشان کرد :این چیزی است که تاکنون طرف آمریکایی
نتوانسته ما را نسبت به تحقق آن مطمئن کند .بار دیگر
تأکید میکنم ما حس��ن نیت داریم ،اهل مذاکره منطقی
هستیم و در این مسیر جدی هستیم.
■■برای رسیدن به توافق قوی و پایدار ،مسیر مذاکرات را
ادامه میدهیم

حسین امیرعبداللهیان همچنین بامداد روز گذشته در
توئیتی به گفتوگوی تلفنی ش��ب گذشتهاش با جوزپ
بورل ،مس��ؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی پرداخت
و نوش��ت :با جوزپ بورل گفتوگوی تلفنی داشتم .توافق
تنها بر مبنای درک مشترک و رعایت منافع متقابل ممکن
است .وی با بیان اینکه «برای رسیدن به یک توافق قوی و
پایدار ،مسیر مذاکرات را ادامه میدهیم» ،افزود :آمریکا باید
مشخص کند خواهان توافق است یا به دنبال تکرار یکطرفه
خواستههای خود است .هر  ۲همزمان با هم ممکن نیست.
جوزپ بورل سهشنبه از گفتوگوی تلفنی با امیرعبداللهیان
خبر داد و در توئیتی نوشت« :دوباره با دکتر امیرعبداللهیان،
وزیر امور خارجه ایران گفتوگو کردم .اگر خواستار حصول
توافق هستیم ،اکنون نیاز به تصمیمگیری است .توافق هنوز
امکانپذیر است اما فضای سیاسی برای احیای برجام ممکن
است بزودی محدود شود».

کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک طرح تبادل زندانی با ایران را تصویب کرد

چراغ سبز به آزادی اسدی؟

گروه سیاسی :کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک طرح
تبادل زندانی بین جمهوری اسالمی و بلژیک را تصویب کرد.
به گزارش فارس ،رس��انههای محلی گزارش کردند الیحه
تبادل زندانی میان ایران و بلژیک روز گذشته در کمیسیون
روابط خارجی پارلمان بلژیک به تصویب رس��ید و قرار است
امروز در پارلمان بلژیک به رأی گذاشته شود .روزنامه استاندارد
گزارش کرد ،کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک الیحهای را
که امکان تبادل زندانی میان  ۲کشور بلژیک و ایران را فراهم
میآورد به تصویب رساند .اکثریت اعضای این کمیته به نفع
این الیحه رأی دادند .این الیحه در حالی به تصویب درآمده

اس��ت که گروههای مخالف و حتی نمایندگان کنگره آمریکا
تمام تالش خود را به کار گرفتند تا با مداخله در روند پیشبرد
این طرح انساندوستانه اخالل ایجاد کنند.
صبح روز گذش��ته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه 13
نماینده دموکرات و جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در
نامهای از پارلمان بلژیک درخواست کردند طرح تبادل زندانی
با ایران را به تصویب درنیاورد.
روز سهشنبه رسانهها گزارش کردند که پارلمان بلژیک قصد
دارد از روز سهشنبه طرح معاهده بین جمهوری اسالمی ایران
و بلژیک برای تبادل زندانیان بین  ۲کش��ور را مورد بررس��ی

قرار دهد .وبگاه «بروکس��ل تایم��ز» در این باره گزارش کرد
پیشنویس قانون تبادل زندانیان بین بلژیک و ایران با هدف
آزادی یکی از کارمندان غیردولتی بلژیکی که در ایران بازداشت
است ،تهیه شده است.
در ادام��ه ای��ن گزارش آمده اس��ت :پیشنویس قانون در
دس��تور کار کمیته ام��ور خارجی درباره هم��کاری با هند،
اماراتعربیمتحده و ایران و «انتقال افراد زندانی شده است».
الیحه مذکور به بلژیک اجازه میدهد زندانیان را با ایران مبادله
کند و از امروز قرار است در پارلمان این کشور اروپایی به بحث
و بررسی گذاشته شود.

پی��ش از این« ،کاظم غریبآبادی» ،معاون امور بینالملل
قوهقضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر درباره بیگناهی «اسداهلل
اسدی» دیپلمات ایرانی تصریح کرده بود« :ایشان از مصونیت
دیپلماتیک برخوردار است؛ بازداشت ایشان در آلمان و نگهداری
 ۱۰۱روزهاش در وضعیت نامناس��ب مغایر حقوق بینالملل،
حقوق بشر و کنوانسیون  ۱۹۶۳وین ناظر بر روابط کنسولی
بود» .وی در ادامه افزود« :انتقال آقای اسدی به بلژیک و حکمی
که علیه وی در این کشور صادر شد نیز ،چنین شرایطی داشت
و ما آن دادگاه را دادگاهی کامال غیرقانونی و ناعادالنه در این
زمینه میدانیم».

