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ایـرانو جهان
پنجشنب ه  7مهر  1401شماره 1389

اخبار

نتایج اولیه همهپرسیهای الحاق به روسیه در چهار
منطقه اوکراین حاکی از آن است که جمهوریهای
خلق دونتسک و لوهانسک به همراه منطقه خرسون
و بخش��ی از منطق��ه زاپوریژی��ا در جنوب اوکراین به
پیوس��تن به روس��یه رای دادند .براساس نتایج اعالم
شده از سوی کمیسیونهای انتخاباتی از همهپرسی
که بین ۲۳و ۲۷س��پتامبر برگزار ش��د ،در لوهانسک،
بیش از  ۹۸درصد رای دهندگان از ایده پیوس��تن به
روس��یه حمایت کردهاند ،ارقام رسمی نشان میدهد
دونتس��ک نتایج مش��ابهی را با بیش از  ۹۹درصد از
حامیان این حرکت نش��ان داده اس��ت .هر دو منطقه
زاپوریژی��اوخرس��ونت��ااواخرروزسهش��نبهتمامی
برگههای رایگیری را بررس��ی کردهاند و  ۹۳درصد
و  ۸۷درص��د رأیدهن��دگان از جدای��ی از اوکراین و
اتحاد با روسیه حمایت کردند .خبرگزاری تاس گفته
اس��ت که بیش از  ۱۳۰ناظر از  ۲۸کش��ور در دونباس
بر این همه پرس��ی نظارت داش��تهاند .به گزارش این
خبرگزاری روس��یه ،مشارکت کلی رای دهندگان در
چهار استان دونتسک ،لوهانسک ،خرسون و زاپوریژیا
از  ۵۰درصد بیشتر بوده است.

بیانیهسخنگویگوترشدربارهاتفاقات
اخیرایران

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در بیانیهای با مطرح
کردن واکنش دبیرکل سازمان ملل به اتفاقات اخیر
ایران،خواستارانجامتحقیقاتدربارهنحوهمرگمهسا
یآنتونیوگوترش،دبیرکلسازمان
امینیشد.سخنگو 
ملل در بیانیهای که در وبگاه سازمان ملل منتشر شده
اس��ت ،درباره اتفاقات اخیر ایران در پی مرگ مهس��ا
امینی ،نوشت :دبیرکل به دقت اعتراضات در جریان
در ای��ران را دنب��ال میکند .او در دیدار دوجانبهاش با
رییسجمهوررئیسیدر۲۲سپتامبر۲۰۲۲برضرورت
احترام به حقوق بش��ر ،از جمله آزادی بیان و تجمع
مسالمتآمیز تاکید کرد .در این بیانیه با ابراز نگرانی
درباره اتفاقات اخیر ایران و دعوت به خویشتنداری،
آمدهاست:مابرضرورتانجامشدنتحقیقاتیفوری،
بیطرفانهوموثردربارهمرگخانممهساامینیازسوی
نهادی مستقل و دارای صالحیت تاکید داریم.

رئیسسیا:بایدتهدید
پوتین را جدی گرفت

رئیسسازمانسیامعتقداستتهدیدپوتینبهاحتمال
استفاده از سالح هستهای را باید جدی گرفت و برای
آن آماده شد .والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه
گفته اس��ت "وقتی تمامیت ارضی کش��ورش تهدید
ش��ود ،برای حفاظت از روس��یه و مردمش هرکاری
میکنیم .این بلوف نیست .ویلیام برنز ،رئیس سازمان
سیاگفت:درایننقطهواقعاسختاستکهبفهمیمآیا
پوتین بلوف میزند یا نه ،اما جامعه اطالعاتی آمریکا
شواهدخاصیمبنیبراینکهپوتینبهاستفادهازسالح
هستهاینزدیکشده،ندیدهاست.اوگفت:بههرحال
ما باید این تهدید را جدی بگیریم و به دنبال نشانههای
آمادگی حمله هس��تهای باشیم .وی همچنین درباره
دس��تور پوتین برای بس��یج  ۳۰۰هزار نیروی ذخیره
مدعی شد ،ارتش روسیه مشکالتی بزرگتر از نیروی
انسانی دارد.

خــبرویـژه

چهارمنطقهاوکراین
موافقباالحاقبهروسیه

فتنهانگیزیدشمن

ناشی از احساس خطر
از اقتدار نظام است

امیرعبداللهیان در واکنش به موضوعگیری غرب در قبال اتفاقات ایران:

با احساسات مردم ایران بازی نکنید

گ�روه سیاس�ی :وزی��ر امور خارج��ه ایران در
گفتوگویی به س��واالتی درباره اتفاقات اخیر
ایران و مواضع ایران درباره روند احیای توافق
هس��تهای پاس��خ داد .به گزارش وبگاه شبکه
رادیوییانپیآرآمریکا،حسینامیرعبداللهیان،
وزیر امور خارجه ایران در گفتوگو با این شبکه
درباره اعتراضات ش��کلگرفته در ایران در پی
مرگ مهس��ا امینی در جریان بازداشت توسط
پلیس امنیت اخالقی ،گفت :ملت ایران ملتی
احساساتی هستند و عواطف پاکی دارند .آنها
در س��اعات اولی��ه پ��س از این رخ��داد به طور
مسالمتآمیز اعتراض کردند و پایان یافت .اما
در این بین ،عواملی خارجی مانند ش��بکههای
ماه��وارهای و برخ��ی وبگاهها مردم را به آمدن
به خیابانها و روی آوردن به خشونت تشویق
کردن��د .به این دلیل اس��ت ک��ه تظاهرات به
خشونتوآشوبکشیدهشد.امیرعبداللهیاندر
پاسخ به این که آیا فکر نمیکند این اعتراضات
از س��وی مردم یا حداقل برخی از مردم ایران
بوده باشد؟ گفت :مسلما اعتراضاتی وجود دارد
و آنها درخواستش��ان را به طور مسالمتآمیز
مطرح میکنند .اما االن بس��یاری از این افراد
در خیابانها از سوی شبکههای سازمانیافته
هدایت میش��وند .او در این راس��تا گفت :بین
اعتراض ،اخالل و آش��وب تفاوت وجود دارد.
م��ا در ای��ران به مطالبات مردم توجه میکنیم
اما با کسانی که بخواهند آشوب کنند و تحت
تاثیر خارج از کش��ور باش��ند ،طبق قوانین مان
عمل میکنیم .او در پاسخ به این که آیا از نظر
او معترض��ان دالیلی مش��روع برای نگرانی و
نارضایتی دارند یا نه ،گفت :درباره خانم مهسا
امینی ،اتفاقی برای او افتاد که همه ما را بسیار
بسیار اندوهگین کرد .رخدادهای مشابهی در
سراسر جهان اتفاق میافتند ،دهها مورد مشابه
در آمریکا یا در انگلیس .وزیر امور خارجه ایران
در پاسخ به این سوال که آیا درست است مردم
بهخاطرنحوهپوششانزندانیشوند؟بیانکرد:
کشورهاقوانین،مقرراتوارزشهایخودشان
را دارند .رییس دس��تگاه دیپلماس��ی ایران در
بخ��ش دیگری از ای��ن گفتوگو مطرح کرد:
اگر [این اعتراضات] صلحآمیز باشد ،میتوانند
آزادانه انجامش دهند .هیچ اعمال قدرتی انجام
نخواهد گرفت .اما اگر قرار باشد آمبوالنسها را
آتش بزنند یا از بانکها پول سرقت کنند ،پلیس
چارهای ندارد جز این که واکنش نشان بدهد.
وقتی مردم سعی کردند کنگره را تسخیر کنند،

عملیاتموشکیوپهپادیسپاهعلیه
تروریستهادراقلیمشمالعراق

قرارگاه حمزه سیدالش��هدای نیروی زمینی س��پاه با
موش��کهای نقطهزن و پهپادهای انهدامی چندین
مقرتروریستهایتجزیهطلبرادراقلیمشمالعراق
ه��دف قرار داد .قرارگاه حمزه سیدالش��هدای نیروی
زمینی س��پاه ،روز گذش��ته با موشک های نقطهزن و
پهپادهایانهدامی،چندینمقرتروریستهایتجزیه
طلب را در اقلیم ش��مال عراق هدف قرار داد .گفتنی
اس��ت،نیرویزمینیس��پاهپاسدارانازچندروزپیش
عملی��ات خود را علیه تروریس��ت های تجزیه طلب
آغاز کرده است.

پایانشایعات؛شیجینپینگدرانظار
عمومیدیدهشد

پ��س از غیب��ت چندین روزه ش��ی جینپینگ از انظار
عمومی که به شایعات علیه این رهبر سیاسی ۶۹ساله
چین دامن زد ،رئیسجمهوری چین روز سهشنبه در
تلویزیون دولتی کش��ورش دیده شد .شی جینپینگ،
رئیسجمهوری چین در حال بازدید از نمایش��گاهی
در سالن نمایشگاه پکن با موضوع "پیشرفت در عصر
جدید" نش��ان داده ش��د .ش��ی که رهبر حزب حاکم
کمونیست و ارتش آزادیبخش خلق چین است ،به
همراه لی کچیانگ ،نخست وزیر چین و دیگر مقامات
عالیرتبهدیدهشدکهدرحالبازدیدواظهارنظردرباره
پیشرفت اقتصادی کشورشان طی دهه گذشته بودند.
این دیدار ،اولین حضور شی در تلویزیون چین از زمان
بازگش��ت از نشس��ت منطقهای ازبکستان در اواسط
سپتامبر به شمار میرود .طبق قوانین پاندمی در چین،
او باید یک هفته پس از بازگشت در قرنطینه میماند.
چینهرازگاهیباشایعاتیدربارهدرگیریهایداخلی
سیاسی تا تالش برای کودتاها ،هدف قرار میگیرد.
طی روزهای گذشته شایعاتی از وقوع کودتا در چین و
حبس خانگی شی جینپینگ منتشر شده بود.

رئیس جمهور گفت :تالش دشمن برای فتنهانگیزی در کشور ناشی از احساس خطر از اقتدار و پیشرفت نظام جمهوری اسالمی ایران است .آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در جلسه
هیئت دولت با اشاره به دیدارهای اخیر خود و سخنان سران کشورهای مختلف در این دیدارها که به پیشرفتهای جمهوری اسالمی ایران در عرصههای مختلف اعتراف کرده و نیاز خود را نیز
به بهرهمندی از این پیشرفتها اظهار کردند ،افزود :تالش دشمن برای فتنهانگیزی در کشور ناشی از احساس خطری است که از این اقتدار و پیشرفت نظام میکند .وی با تاکید بر لزوم حفظ،
تداوم و ارتقای این اقتدار ،تصریح کرد :باید اقتدار افتخارآمیز جمهوری اسالمی با تبیین دقیق و خلق آثار فرهنگی ماندگار به رخ کشیده شود تا دشمنان بیش از گذشته به آن پی ببرند.

ش��ما[ درآمریکا] چه کار کردید؟ آیا دسترسی
رییس جمهورتان به توییتر را مسدود نکردید؟
آی��ا ای��ن اقدامی دموکراتیک بود یا آن را بنا بر
دالیل امنیت ملی انجام دادید؟ ش��ما تصمیم
گرفتید ،این تصمیم را به خاطر امنیت داشتن
گرفتید چون نماد دموکراسیتان توسط مردم
تس��خیر شده بود .امیرعبداللهیان در پاسخ به
این سوال که چرا دسترسی به اینترنت در ایران
محدود شده است؟ بیان کرد :ما وظیفه داریم
آرام��ش و راحت��ی برای مردممان ایجاد کنیم.
او درباره اوضاع فعلی در ایران گفت :همه چیز
در ایران تحت کنترل اس��ت و آنطور که فکر
میکنید بزرگ و مهم نیست .امیرعبداللهیان
گفت :من به آنها(کش��ورهای غربی و آمریکا)
اطمینان می دهم که اتفاق بزرگ و مهمی در
ایران در حال رخ دادن نیست ،تغییر حکومتی
در ایران انجام نخواهد شد ،با احساسات مردم
ایران بازی نکنید .مردم ایران فهیم هس��تند.
وزی��ر ام��ور خارج��ه در توضیح این که با توجه
ب��ه اظه��ارات وزارت امور خارجه آمریکا مبنی
ب��ر ارائه مج��وز به اقداماتی که موجب ارتقای
آزادی اینترن��ت در ای��ران ش��وند را در اولویت
یکند که حاکمیت
ق��رار خواه��د داد ،آیا فکر م 
در ایران میتواند کنترل اینترنت را حفظ کند؟
بیان کرد :اگر آمریکا واقعا به مردم ایران اهمیت
میده��د ،میتواند ب��ه این موضوع توجه کند
که هزاران کودک ایرانی به خاطر تحریمهای
دارویی جان خود را از دست دادهاند .او با اشاره
به این که اقدام آمریکا به برداشتن تحریمهای
مرتبط با ارائه خدمات اینترنتی به ایران و صدور
مجوزهای الزم در این زمینه در زمان درستی

انجام نش��ده اس��ت ،گفت :به ویژه االن که در
بحبوح��ه مذاکرات هس��تیم و پی��ام رد و بدل
میکنیم .این باعث میشود اعتماد کمتری به
آمریکا داش��ته باشیم .امیرعبداللهیان با اشاره
به مذاکرات احیای توافق هس��تهای گفت :ما
واقع��ا نمیدانیم ط��رف آمریکایی برای اتخاذ
تصمیمیکهالزماست،بهاندازهکافیواقعبین
است یا نه .آیا آمریکا شجاعت کافی برای اتخاد
ت را دارد یا نه .رییس دس��تگاه
تصمیم س��خ 
دیپلماسی ایران درباره این که آیا از نظر ایران،
ض��رورت دارد ک��ه آمریکا تضمین بدهد هیچ
گاه دوباره از توافق خارج نخواهد ش��د ،گفت:
ن برای ما بسیار مهم است .آمریکا
مسئلهتضمی 
گامهای��ی برای تضمین دادن به ما برداش��ته
است .ما میخواهیم این تضمینها تکمیلتر
شوند.اودربارهاحیایتوافقهستهایگفت:اگر
آمریکا آماده باشد[به توافق بازگردد و پایبندی
کند] ،ما هم بدون هیچ تاخیری آمادهایم و فورا
این کار را خواهیم کرد.

مجروحیت  ۱۸۵بس�یجی در اغتشاشات

اخیر

در همین خصوص سردار حسن زاده گفت :در
اغتشاشات اخیر ۱۸۵ ،نفر از بسیجیان را با قمه
و چاقو مورد حمله قرار دادند .س��ردار س��رتیپ
پاس��دار «حس��ن حس��نزاده» فرمانده سپاه
حضرت محمد رسول اهلل (ص) تهران بزرگ
روز گذشته در مراسم تجمع اصناف و بازاریان
که به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس
و همچنین محکومیت اغتشاشات اخیر در بازار
تهران برگزار ش��د ،اظهار داش��ت :هفته دفاع
مقدس یادآور ایثارگریها و شهادت بسیاری از

مردانوقهرمانانملتاست؛دورانیکهسراسر
ایثار بود و به واسطه همین ایثارگریها بود که
کشور تاکنون علیرغم وجود همه دشمنیها
ثبات دارد؛ بهعنوان مثال حوادث اخیر نشان داد
که اغتشاشگران هیچ هدفی جز ناامن ساختن
کش��ورمان و از تعادل خارج کردن کش��ور از
ثباتی که از آن برخوردار اس��ت ،ندارند.س��ردار
حس��ن زاده افزود :در اغتشاش��ات اخیر۱۸۵ ،
نف��ر از بس��یجیان را ب��ا قمه و چاقو مورد حمله
قرار دادند و حتی جمجمه یکی از بسیجیان را
ی که پنج نفر از بسیجیان االن
شکستند به نحو 
د ر آی.سی.یو هستند؛ اما چون علیرغم تمام
ن اقدامات ،اغتشاشگران به نتیجه نرسیدند،
ای 
االن در کوچهه��ای تاریک با س�لاح کمری
مردم را هدف قرار میدهند و بعد پیک ر آنها را
در جای دیگری میاندازند؛ این اتفاقاتی است
که از طریق تصاویر ضبط شده در دوربینها به
ثبت رسیده است .فرمانده سپاه حضرت محمد
رسول اهلل (ص) ادامه داد :ما از درون و از میان
فتنههای مختلف عبور کردیم؛ زیرا دش��منان
از همانماههای اول پیروزی انقالب اسالمی
س��عی در نابودی انقالب داش��تند؛ بنابر این در
همان روزهای اول پیروزی انقالب ،دشمنان
ما متوجه شدند که چنانچه جلوی این انقالب
را نگیرند ،باید روزی بس��اط خود را از منطقه
جمع کنند؛ به همین علت غائلههایی همچون
حوادث کردستان ،گنبد،؛ سیستان و بلوچستان
و خوزستان را بهوجود آوردند.

"تع�ارض ش�رمآور" مس�ئوالن برخ�ی

کشورها در قبال مسائل مربوط به ایران

س��خنگوی وزارت امور خارجه نیز از "تعارض
ش��رمآور مس��ئوالن و س��خنگویان برخ��ی
کشورها" در قبال مسائل مربوط به ایران ،انتقاد
ک��رد .ناصر کنعان��ی نیز در توییتی در این باره
نوشت:تعارضشرمآوریاستکهسخنگویان
رسمی و مسئوالن عالیرتبه دولتی که با ا ِعالم و
ا ِعمال سیاست «فشار حداکثری» و « تحریم
ه��ای ویرانگ��ر و خرد کننده» ،می خواس��تند
مردم ایران را به زانو درآورند ،امروز س��خن از
«غمخ��واری» و «هواداری» مردم ایران می
زنند! از آن متعارضتر آنکه رس��انه هایش��ان
درگیری های خیابانی ،تخریب و ویرانگری را
تشویقو انگیزههای قومی را تحریک میکنند
اما ش��عار « زندگی» برای مردم ایران س��ر می
دهن��د!!نف��اقو ریاکاریدش��من اصلی ملت
ایران پایانی ندارد!!!

قالیبافدرجمعمسئوالنتشکلهایدفاعمقدسخراسانرضوی

گرفتارکسانیشدهایمکهبرایانقالبیکسیلینخوردهاند

گروه سیاس�ی :رئیس مجلس ش��ورای اسالمی
ب��ا اش��اره ب��ه این که وظیفه امروز هرکس��ی که
خ��ود را انقالب��ی می داند اثبات کارآمدی دین در
اداره جامعه است ،تأکید کرد :جمهوری اسالمی
برای مش��کالت راه حل دارد ،اما بروکراس��ی و
دی��وان س��االری اجازه نمی ده��د از این قدرت
حل مس��ئله استفاده کنیم .محمدباقر قالیباف در
نشست جمعی از رزمندگان خراسانی و مسئوالن
تشکل های دفاع مقدس استان خراسان رضوی

در مشهد با اشاره به مشکالت کشور تأکید کرد:
من سال هاست تأکید می کنم که هرکس خود را
حزب اللهی ،انقالبی ،سرباز رهبری و وطن پرست
می داند یا دغدغه اسالم و انقالب و ایران را دارد،
باید بتواند کارایی دین در اداره جامعه را اثبات کند.
وی ب��ا بی��ان این که اثبات کارآمدی دین در اداره
جامع��ه یعنی محقق کردن قدرت نظریه والیت
فقی��ه ام��ام خمینی (ره) در اداره جامعه ،ادامه داد:
جمهوری اسالمی برای مشکالت راه حل دارد اما
بروکراسی و دیوان ساالری حاکم بر کشور اجازه
نمیدهد از این قدرت حل مسئله استفاده کنیم.
رئی��س ق��وه مقننه در همی��ن زمینه ضمن تقدیر
از همه کارمندان تالش��گر و زحمتکش افزود:
سیستم بروکراسی و دیوانساالری کشور مناسب

اداره کش��ور نیس��ت و حتی ضد مبانی جمهوری
اس�لامی و کارآمدی عم��ل میکند .قالیباف در
بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسایل
اصلی را رها کرده و به مسایل فرعی پرداخته ایم
و گاهی مس��ایل اصلی و فرعی را تش��خیص هم
نمیدهی��م ،گفت :ای��ن روایت امیرالمومنین (ع)
است که وقتی نیروهای فاضل دفع شوند ،اراذل،
یعن��ی نیروهای فرومای��ه و ناکارآمد ،کارها را به
دس��ت می گیرند و لذا ش��اهد هستیم که در طول
دهها سال ،این اتفاق باعث بروز شرایطی می شود
که قدرت حل مسئله را از دست می دهیم.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه راه
و مس��یر را گ��م و م��ردم را از اداره جامع��ه حذف
کرده ایم ،تصریح کرد :متاس��فانه گرفتار کسانی

ش��دهایم که برای انقالب یک سیلی نخوردهاند،
درد نکشیدهاند و کاری هم نکردهاند و فقط هوار
کشیدهاند و این درحالی است که ما میدان را خالی
کرده و کنار کشیده ایم .وی با بیان این که رهبر
انقالب فرموده اند که «در نس��ل ما بازنشستگی
معنایی ندارد و تا زنده هس��تیم رزمنده هستیم»،
گفت :ما رزمندگانی هستیم که با گوشت و پوست
و استخوان ،اتکا به سنت های الهی را درک کرده
ای��م و م��ی دانیم که در کار ما نش��د وجود ندارد،
بنابراین سختی ها نباید ما را از راهمان دور کند،
بلکه باید دل به دریا بزنیم و وارد عرصه مشکالت
شویم و بدانیم که رزق و روزی و برکت را خدا می
دهد و همانطور که رهبر انقالب فرمودند؛ خدای
اقتصاد همان خدای خرمشهر است.

دادستان کل کشور ابالغ کرد؛

اشدمجازاتبرایاغتشاشگران

گروه سیاس��ی :دادستان کل کشور بخشنامه نحوه
رس��یدگیبهپروندهمتهماناغتشاش��اتاخیررابه
دادستان های عمومی و انقالب سراسر کشور ابالغ
کرد.درراستایدستوررئیسقوهقضاییهبهدادستان
کل کش��ور مبنی بر برخورد با عوامل اغتشاش��ات
اخیر و به منظور حفظ امنیت و آرامش ش��هروندان
وبرخ��وردقانون��یبامنابعترویجدروغوش��ایعهدر
جامعه ،حجت االس�لام و المس��لمین منتظری با
صدور بخش��نامهای به دادستانهای سراسر کشور
نحوهرس��یدگیبهپروندهمتهماندس��تگیرش��ده
در جریان اغتشاش��ات اخیر را ابالغ کرد .در بخش
نامه دادستان کل کشور به دادستانهای عمومی و

انقالبسراسرکشورآمدهاست:مقتضیاستضمن
تشکیلکمیتهکارشناسیمتشکلازنمایندگانمطلع
و صاحب اختیار اداره اطالعات ،س��ازمان اطالعات
س��پاه پاس��داران و اطالع��ات فرماندهی انتظامی
و حس��ب مورد حراس��تهای ذیربط و اخذ نظر آن
کمیته،درکلیهپروندههابراس��اسموازینش��رعی
وقانونیوباس��رعتودقتوقاطعیترس��یدگیها
و پیگیریهای الزم انجام شود دادستان کل کشور
در این بخشنامه تاکید کرده افرادی که فاقد هرگونه
سابقهکیفریهستندودرپروندهآناننیزسند،مدرک،
گزارش شاهد صحنه و گزارش مأمورین انتظامی،
اطالعاتی و امنیتی یا قراین اطمینان آور وجود ندارد

و کمیته کارشناسی به عدم نقش آنان در اغتشاشات
اظهارنظرکردهاس��تباتوجیهوارش��اداتالزمآزاد
شوند.دادستانکلکشورتاکیدکردهاستافرادیکه
باعثشهادتویامجروحیتحافظانامنیتومردم
شدهاند،سرکردگانوسردستگاندرمیدانوافرادی
کهحضورآنهاسازمانیافتهبوده،کسانیکهاقدامبه
تخریب ،تحریق اموال و اماکن خصوصی ،عمومی،
ادارات ،بانکه��ا ،پمپ بنزینها ،عابربانکها و …
کرده اند ،افرادی که به مقرها و مکانهای نظامی،
امنیتی حمله کرده اند ،افرادی که دارای
انتظامی و ّ
س��ابقه شرکت در تج ّمعات و اغتشاشات دورههای
قبل هستند ،اراذل و اوباش دارای سوابق مجرمانه،

فعاالندرفضایمجازیکهنقشبرجستهدرتهییج،
تشویق و سازماندهی اغتشاشگران داشتهاند و اتباع
بیگانهایکهدراغتشاشاتحضورداشتهانداگرپرونده
اتهامی آنان دارای مستندات ،مدارک و شواهد کافی
اس��ت تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی
در بازداشت باشند و محاکمه آنان با دقت و سرعت
و قاطعیت پیگیری و از دادگاه اشّ د مجازات و صدور
احکام بازدارنده و بدون تخفیفات درخواست شود.

اخبار

آمریکا باز به قطعنام ه ضد روسیه در
شورایامنیتمتوسلشد

پس از اعالم نتایج همهپرسی الحاق در چهار منطقه
اوکراین ،آمریکا گفت که قطعنامهای را در ش��ورای
امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد که همه پرسی
برگزار ش��ده توس��ط روس��یه در مناطق اوکراین را
محکوم میکند .لیندا توماس گرینفیلد ،سفیر آمریکا
در س��ازمان ملل گفت :این قطعنامه که قرار اس��ت
به طور مش��ترک با آلبانی ارائه ش��ود ،از کش��ورهای
عض��و میخواه��د که وضعیت تغییر یافته اوکراین را
ب
به رس��میت نشناس��ند و همچنین روسیه را به عق 
کش��اندن نیروهایش ملزم کنند .او گفت« :رفراندم
س��اختگی روسیه ،اگر پذیرفته شود ،جعبه پاندورایی
باز خواهد ش��د که ما نمی توانیم آن را ببندیم .یک
مقام آمریکایی گفت که ایاالت متحده به س��رعت
در حال کار برای ارائه قطعنامه است اما جزئیاتی در
مورد زمان رسمی شدن آن ارائه نکرد .روسیه توانایی
وتویقطعنامهرادارد،اماتوماس-گرینفیلدگفت:اگر
روسیه تصمیم بگیرد مسئولیتی را نپذیرد به مجمع
عمومی سازمان ملل میرویم تا پیامی غیرقابل انکار
به مسکو ارسال کنیم.

پاکستانخواهانتعاملجهانباطالبان

وزیر امور خارجه پاکس��تان در مصاحبهای خواس��تار
آن ش��د که جامعه بینالملل با دولت حاکم طالبان
در افغانستان در ارتباط با مسائل مبارزه با گروههای
افراطگر خارجی و بحرانهای اقتصادی و انسانی این
ی
کشورحتیباوجودتاکیدبسیاریازمقاماتآمریکای 
برناشایستگیاینجنبشبرایچنینهمکاریهایی،
همکاری کند .بیالوال بوتو زرداری ،وزیر امور خارجه
پاکستان در آخرین روزهای سفرش به آمریکا برای
ش��رکت در نشس��ت مجمع عمومی سازمان ملل با
خبرگزاری آسوشیتدپرس مصاحبه کرد .این در حالی
اس��ت سیل ناشی از بارش شدید بارانهای موسمی
در پاکس��تان اخیرا صدها کش��ته و دهها میلیارد دالر
خرابی در این کش��ور به بار آورده اس��ت .زرداری در
این مصاحبه عنوان کرد ،جمعیت حدودا  ۳۰میلیون
نفری که بر اساس گزارشها در اثر سیل ویرانگر اخیر
پاکس��تانآوارهش��دند"حقیقتاباجانومعیشتخود
هزینه صنعتیسازی کشورهای دیگر را میپردازند".
او اظهار کرد :عدالت به این صورت اس��ت که ما در
س��طح جهانی با یکدیگر همکاری کنیم و اینکه ما
ب��رای رس��یدگی به تبعات ای��ن تراژدی تنها به حال
خود رها نشدهایم.

هند یک گروه اسالمی را
برای ۵سال ممنوع الفعالیت کرد

پس از بازداش��ت بیش از  ۱۰۰تن از اعضای «جبهه
مردم��ی هند» دولت این کش��ور روز چهارش��نبه با
متهم کردن این گروه به اقدامات تروریس��تی آن را
غیرقانونی اعالم و به مدت پنج سال از فعالیت منع
ک��رد .جناح دانش��جویی این گ��روه ،این اقدام دولت
هند را انتقامجویی سیاسی و پروپاگاندا خواند .عمران
پیجی دبیر ملی این جبهه به رویترز گفت :ما با مفهوم
یک ملت هندو مخالف هستیم،با فاشیسم مخالفیم،
ن��ه هن��د .این جبهه همچنین اعالم کرده که در این
فکر است که این اقدام دولت هند را به دادگاه ارجاع
دهد .وزارت کش��ور هند در بیانیهای اعالم کرد که
این گروه و گروههای وابستهاش در چندین مسئله از
جمله تروریسم و تامین مالی تروریستها و همچنین
قتلهای هدفمند شرکت داشته است مسلمانان هند
که حدود  ۱۳درصد از جمعیت این کشور  ۱.۴میلیارد
نفری را تش��کیل میدهند ،در دولت نارندرا مودی،
نخستوزیر هند به حاشیه رانده شدهاند.

الخزعلی:ماکرونبرایابقایالکاظمی
مداخلهکردهاست

دبی��رکل عصائ��ب اهل الحق عراق در س��خنانی از
مداخله مستقیم رئیس جمهوری فرانسه برای ابقای
نخس��توزیر فعلی عراق در س��متش پرده برداشت.
قی��س الخزعلی ،دبی��رکل عصائب اهل الحق عراق
در س��خنانی فاش کرد ک��ه امانوئل ماکرون ،رئیس
جمهوری فرانس��ه با رهبران صف اول عراق تماس
گرفت تا با انتخاب یک ش��خصیت خاص به عنوان
نخستوزیر عراق موافقت کنند .وی گفت :ماکرون
برایابقایمصطفیالکاظمیدرسمتنخستوزیری
عراق مداخله کرده است .الخزعلی تاکید کرد :فرانسه
باید پیش از تش��کیل دولت عراق این موضع خود را
اص�لاح کند وی با اش��اره به تح��والت اخیر عراق و
رونماییغیررسمیازیکائتالفجدیدمیانچارچوب
هماهنگی ش��یعیان و احزاب ُکرد و ُس��نی ،ادامه داد:
ائتالف"ادارهالدوله"(مدیریتکشور)درنتیجهشرایط
سیاس��یکش��وروپسازاستعفایفراکسیونجریان
صدر از پارلمان تشکیل شده است و هدف این ائتالف
دستیابی به تفاهم برای موفقیت دولت است.

