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حصر به روایت جانشین
اطالعات سپاه

احمد وحیدي ،رئیس دفتر
آیتاﷲ هاشميشاهرودي شد

 شــرق :ســردار حســین نجــات ،جانشــین رئیس
سازمان اطالعات ســپاه پاسداران ،ســخناني در جمع
مسئوالن بسیج دانشجویي کشــور بیان کرده که در آن
به اتفاقات پس از انتخابات ریاســتجمهوري سال ۸۸
پرداخته اســت .او همچنین دربــاره حصر و چگونگي
آن صحبتهایي کرده و روایتــي از این موضوع را بیان
کرده اســت» :حصر با درخواست رئیس قوه قضائیه و
تأیید شــوراي عالي امنیت ملي بــود؛ حتي یک نفر هم
مخالفت نکــرد« .در ادامه گزیده صحبتهاي ســردار
»حسین نجات« جانشین رئیس سازمان اطالعات سپاه
به نقل از »فارس« ميآید:
 آقــاي مهندس موســوي ظهــر روز شــنبه فرداي
انتخابــات ،بیانیهاي داد و بعد از آنکه نتایج اولیه اعالم
شــده بود به این نتایج اعتراض کرد و گفت من تسلیم
این صحنهآرایيهاي خطرناک نميشوم و اظهار کرد به
چیزي کمتر از ابطال انتخابات راضي نیست.
 اردوکشيها در روزهاي بعد )از  ۲۵خرداد( هم البته
با جمعیــت بهمراتب کمتر ادامه داشــت و در تمامي
آنها موسوي و کروبي حضور داشتند و براي راهپیمایان
ســخنراني هم کردند .در این راهپیمایيها و راهپیمایي
 ۳۰خرداد حدود  ۳۷نفر کشته شدند.
 بیشــترین کشــتهها در روز  ۳۰خــرداد  ۸۸بود که
بیشــترین حضور عناصر ضدانقالب را همراه داشــت.
عليرغــم این اتفاقات ،فرداي آن روز مجددا موســوي
و کروبي بیانیه دادند و بــه نیروهاي نظامي و انتظامي
بهدلیل برخورد با مردم ،اعتراض و از اقدامات غیرقانوني
صورتگرفته معترضین تجلیل کردند.
 من خودم در جریان وقایع آن روز )روز عاشوراي سال
 (۸۸با لباس مبدل ناظر صحنهها بودم و حتي مجروح
هم شدم .افراد در آن روز با سوت و کف و هلهلهکنان به
خیابان آمدند و حرمت روز عاشورا را شکستند ،هر انسان
دینداري از دیدن این صحنهها که عدهاي ضدانقالب به
مقدسات مردم توهین کردند و حتي خیمه عزاداري امام
حسین)ع( را آتش زدند ،متأثر ميشد.
 معموال در دهه اول محرم در دانشگاه تهران مراسم
عزاداري تا ظهر با مداحي ســعید حدادیان و سخنراني
علیرضا پناهیان برگزار ميشــود .وقتي آشــوبگران به
خیابان آمدند ،من با آقاي حدادیان تماس گرفتم و ایشان
هیئت خود را بهصورت دســته عــزاداري وارد خیابان
انقالب کــرد .وقتي این جمعیت زیاد بــه میدان آمد و
فتنهگران و عناصر ضدانقــالب آنها را دیدند ،صحنه را
ترک کردند.
 اگر ما در گذشته با دشمن خارجي یا منافقین درگیر
بودیــم االن ميدیدیم که در خیابــان مثال یک خانواده
مذهبي به نفع موسوي تظاهرات ميکنند.حرف ما این
نیست که کسي نگوید در انتخابات تقلب شده است یا به
نتایج انتخابات اعتراض نکند ،اما براي اعتراض مجاري
قانوني و سازوکار قانوني وجود دارد.
 از نظر ما فتنه در  ۹دي  ۸۸تمام شد .اما موسوي تا
 ۲۵بهمن  ۸۹یعني  ۲۰ماه بعد از انتخابات دائم بیانیه
مــيداد و این بار دیگر موضوع او انتخابات نبود و مردم
را به ایســتادن در برابر نظامي که او ميگفت دیکتاتور
است ،دعوت ميکرد.
 در  ۱۶بهمن  ۸۹موسوي و کروبي به قصد ایجاد فتنه
جدید با اینکه ميدانستند روز  ۲۲بهمن راهپیمایي برگزار
ميشود ،از وزارت کشور درخواست مجوز راهپیمایي را
در حمایــت از انقالب تونس و مصر از میدان انقالب به
ســمت آزادي کردند .این در حالي بــود که مردم ایران
بــه طور طبیعــي در  ۲۲بهمن حمایت خــود را از این
انقالبها اعالم ميکردند.
 وزارت کشــور با ایــن راهپیمایي مخالفــت کرد اما
رســانههاي خارجي و ضدانقالب همین درخواست را
تبدیل به بیانیه راهپیمایي کرده و بهشدت بازتاب دادند و
آن را منعکس کردند .اطالعاتي که به دست ما ميرسید
حاکي از آن بود اینها قصد داشــتند در اقدامي مشــابه
مصر در میدان تحریر ،در میدان آزادي چادر بزنند و آنجا
مستقر شوند و اعالم کنند تا برآوردهشدن مطالباتشان
خارج نخواهند شد و این آغاز فتنه جدید بود .اما نهایتا
ســههزارو  ۵۰۰نفر به خیابان آمدند و با نیروي انتظامي
درگیر شــدند که منجر به شــهادت دو نفر شــد.در این
مقطــع بود که قوه قضائیه به دبیرخانه شــوراي عالي
امنیت ملي نامــه زد و گفت نظام  ۲۰ماه در مقابل این
افراد مماشات کرده اما آنها قصد پایان دادن به ماجرا و
اصالح رویه خود را ندارند و بهدنبال فتنه جدید هستند.
اینجا بود که رئیس قوه قضائیه از رئیس شــوراي عالي
امنیت ملي درخواست حصر کرد.
 این موضوع در دبیرخانه بررسي و در شوراي عالي
امنیت ملي مطرح شد و حتي یک نفر هم مخالفت
نکرد درحاليکه افرادي مانند آقاي روحاني که آنروز
نماینده رهبري بودند ،رؤساي قوا ،وزیر خارجه ،وزیر
کشــور ،رئیس ســتاد کل و ...عضو بودند همه بدون
حتي یک نفر مخالف ،همانطور که دبیرخانه شوراي
عالي امنیت ملــي اعالم کرد ،اصل مجرمبودن اینها
را تأیید کردند ،محاکمه را بهمصلحت ندانســتند )با
اینکه محاکمه حق قوه قضائیه بود( و حصر را تأیید
کردند.
 اصال رهبري در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند.
درخواســت رئیس قوه قضائیه و مصوبه شوراي عالي
امنیت ملي بــود .امروز هم اگر بنابــر مصالحي فرضا
شوراي عالي امنیت ملي تصمیم گرفت در شرایط حصر
تغییر ایجاد کند )که البته تاکنون طبق گزارش سخنگوي
دبیرخانه شوراي عالي امنیت ملي هیچ تصمیم جدیدي
در مورد حصر گرفته نشــده( باز حق قوه قضائیه براي
محاکمه آنها سر جاي خودش است چرا که هر سه نفر
این افراد ،پرونده مجرمیت مفتوح دارند.
ادامه در صفحه ۳

 میــزان :رئیس دفتر آیتاﷲ هاشميشــاهرودي
مشــخص شــد .احمد وحیدي ،رئیس دفتر آیتاﷲ
هاشميشــاهرودي ،رئیــس مجمــع تشــخیص
مصلحت نظام شــد .این براي نخســتین بار اســت
که یــک عضو مجمــع رئیس دفتر ریاســت مجمع
تشخیص مصلحت نظام را عهدهدار ميشود.

شــرق» :به دنبال آن هستیم و تالش ميکنیم که اگر
بتوانیم ،اســتاندار زن هم داشته باشیم« .این جوابي
اســت که وزیر کشور روز گذشــته و بعد از اینکه در
جلســه دولت ،هفت مرد به عنوان استاندار انتخاب
شدند ،به خبرنگاران داد.
با رويکارآمدن دولت حســن روحاني در ســال
 ،۹۲انتظار دو گروه در جامعه نسبت به او و دولتش
باالتر از بقیه اقشــار بود؛ یکي زنان جامعه که انتظار
داشتند رئیسجمهوري که با شعار اعتدال بر سر کار
آمده اســت از حداقل چند زن در مسئولیتهاي باال
مانند وزارت اســتفاده کند .آنها محمود احمدينژاد
را مثال ميزدند که توانســت تابوي چندینســاله را
بشــکند و اولین وزیر زن را به نــام دولت خود ثبت
کند .دومي نیز اقلیتهاي قومي و مذهبي بودند که
انتظار داشــتند از آنها در مسئولیتهاي باالي دولتي
اســتفاده شــود .اتفاقي که در دولــت اول روحاني
نیفتــاد و هیچ زن و هیچ اقلیت مذهبياي به وزارت
نرســید .البته دولت همیشــه توپ را به بیرون زمین
خود انداخت و فشارهاي بیروني را در این امر دخیل
دانست .تنور انتخابات ریاستجمهوري دوازدهم که
داغ شــد ،باز هم حســن روحاني بر لزوم استفاده از
زنان و اقلیتها تأکید کرد و این بار با  ۲۴میلیون رأي
دوباره مســند دولت را برعهــده گرفت .روز معرفي
کابینه اما ،باز هم نــه خبري از وزیر زن بود و نه یک
اقلیت .روحاني مانند دولت اول خود فقط سه زن را
در کابینــه حفظ کرده بود و دو معاونت »حقوقي« و
»زنان و خانواده« و همچنین دستیار رئیسجمهوري
در امور حقوق شــهروندي را به زنان ســپرد .همین
تصمیمهــا باعث شــد تا فعاالن سیاســي نیز به آن
واکنش نشــان دهند .مصطفي تاجزاده که معاونت
سیاســي وزارت کشور را در دوران اصالحات برعهده
داشــت ،در توییتي نوشــت» :آقاي روحاني! وزرا در
حال نهایيکردن کابینه کاري خود هســتند ،اما هنوز
خبر مهمي از انتصاب شایستگاني از زنان ،جوانان و
اهل سنت نميشنویم«.
رفعــت بیات ،از زنانــي که ســابقه نمایندگي در
مجلــس هفتم را دارد ،نیز به »شــرق« گفت» :وقتي
زناني از فعاالن سیاســي هســتند که در خودشــان
ميبینند نامزد ریاســتجمهوري شــوند ،پس حتما
توانایي استاندارشــدن هم دارند .توانمندي ،سالمت
و مدیریت زنان در امور کشــور بســیار ميتواند مؤثر
باشد .زنان در حوزه اقتصادي سالمتر عمل ميکنند و
ميتوانند الگوي خوبي ارائه کنند .این دولت ميتواند
زمینه رشد مدیریتي خانمها را فراهم کند .به نظر من
زنان زیادي داریم که ميتوان به عنوان استاندار آنها
را معرفي کــرد .به عنوان نمونه دولــت ميتواند از
میان همان زنان اصالحطلب نماینده سابق مجلس
افرادي را به عنوان استاندار پیشنهاد دهد.
امیر محبیــان تحلیلگر و روزنامهنــگار اصولگرا،
هــم موافق حضور زنان در مدیریتهاي باالســت و
عدم اســتفاده از زنان در دولــت روحاني را متوجه
خود دولت ميداند .او به »شرق« گفت» :شایستگي
جنسیت نميشناسد .بســیاري از مدیران شایسته از
خانمها هستند که دقیقتر و سالمتر با وقت بیشتر کار
ميکنند؛ به گمان من اگر جستوجوي کافي صورت

انتصابات دولت در حال کاملشدن است

نوبت زنان و اقلیتها
امیر محبیان :شایستگي جنسیت نميشناسد
ميگرفت ،آقاي روحاني ميتوانســتند دایره گزینش
خود را فراتر از مردان اســتاندار برده و خانمهایي در
این سطح بیابند چراکه ما اگر گمان کنیم گشتهایم و
هیچ خانم شایستهاي نیافتهایم ،یا باید به استعداد و
توان زنان ایراني شك کنیم یا به صحت جستوجو.
بنابرایــن ترجیــح ميدهیم به صحت جســتوجو
شــك کنیم تا توانایي زنــان مدیر ایرانــي« .محبیان
در پاســخ به این ســؤال که گویا در برخي استانها
مقاومتهایــي بــراي حضور اســتانداران زن وجود
دارد ،گفت» :باید فرهنگســازي شود .جامعهاي که
در چارچوب مردمساالري شــکل گرفته ،براي اینکه
فضا را براي حضور مدیریتي خانمها آماده کند ،باید
کار فرهنگي انجام دهد«.
آقایان مراحل را طي کردهاند ،زنان نه
با این حال ،رئیس دفتر رئیسجمهور روز گذشته
و در حاشیه جلسه هیئت دولت درخصوص حضور
زنان در مســندهاي بــاالي دولتي گفــت در تعیین
مسئوالن تفاوت جنسیتي قائل نیستیم اما بانوان باید
مراحلي را طي کنند تا به مســئولیت باالتر برســند.
محمود واعظي درباره مطالبه حضور زنان در سمت
اســتانداري هم گفت» :به هر حــال این موضوع در
حال بررسي است و وزارت کشور تالش بسیار زیادي
کرده ،انتخاب یک اســتاندار در یک استان کار بسیار
سختي اســت و یک اســتاندار عالوه بر اینکه باید با
مدیران کل همه وزارتخانههــاي مختلف هماهنگ
باشد و آنها او را بپذیرند ،باید با  ۱۴ارگان حکومتي به
طــور مرتب کارهاي خود را تنظیم کند ،در عین حال
مســئول تأمین امنیت استان اســت و ما در انتخاب
مسئول خیلي تفاوت جنســیتي قائل نميشویم ،اما
به هر حال توانایيهایي که یک شــخص دارد ،داراي
اهمیت زیادي است«.
او افــزود» :باید بــه گذشــته بازگردیــم ،آقایان
ایــن مراحل را طــي کردهاند و در زماني بخشــدار و
فرمانــدار و معاون اســتاندار بودهاند .مــا این کار را
اخیرا شــروع کردیم و تعدادي فرماندار زن در دولت
یازدهم گذاشــتیم و بعضــي معاونان اســتانداران
نیــز از خانمها بودهاند ،بنابراین ایــن کار کمي زمان

ميبرد ،اما ما محدودیتي به آن معنا قائل نیستیم«.
شــخص رئیسجمهور هم در جلســه دیروز هیئت
دولت توجــه به جوانان و بانوان کشــور را ضروري
دانســته و گفته بــود» :امروز در فضایــي که بانوان
کشــور تحصیلکرده هســتند و در مراتب مدیریتي،
علمي ،پژوهشــي و تحقیقاتي موفق ظاهر شــدند،
الزم است در بخشهاي مختلف مدیریتي و اشتغال
از ظرفیت آنها اســتفاده شــود و باید تــالش کنیم
عقبماندگيهایــي را کــه از گذشــته در این زمینه
وجود داشته ،جبران کنیم«.
براي حضور اقلیتها هیچ عذري پذیرفتني نیست
مولــوي عبدالحمیداســماعیلزهي ،امامجمعه
اهل سنت زاهدان ،نیز از جمله کساني است که براي
رســیدن اقلیتهاي مذهبي بــه جایگاههاي باال در
دولت فعالیت کرده است .او که در هر دو انتخابات
ریاستجمهوري گذشته از حســن روحاني حمایت
کرده بود ،در یازدهم مرداد امســال ،به مقام معظم
رهبري نامهاي نوشــت و به بیان دغدغه اهل سنت
پرداخت .او در قسمتي از این نامه نوشت» :فرزندان
اهل ســنت حضرتعالي از عدم نگاه یکسان نگران
هستند و رنج ميبرند و از آن پدر مهربان انتظار دارند
با فرمان فصلالخطاب به نابرابريهاي ۳۸ساله در
ردههاي مختلف کشــور در اســتخدامها و واگذاري
مســئولیتها و مناصب در مرکــز و مناطق مختلف
کشــور پایان دهند و انتظار دارند دســتور فرمایند از
توانمندان اهل ســنت در هیئت دولت استفاده شده
و فرصت خدمت را در مدیریتهاي اســتاني و ارشد
کشور براي نظام جمهوري اسالمي و وطن عزیز براي
اهل سنت فراهم نمایند«.
پانزدهم شــهریور نیز دفتر مقــام معظم رهبري
به این نامه پاســخ داد .در قسمتي از این نامه آمده:
معظمله از اظهار عالقهمندي شما به نظام مقدس
جمهوري اســالمي و جانبداري و حمایت و دفاع از
کشــور و آرمانهاي واالي انقالب اسالمي قدرداني
کرده و فرمودنــد» :همه ارکان جمهوري اســالمي
موظفاند بر اســاس معارف دیني و قانون اساسي،
هیچگونــه تبعیض و نابرابري بین ایرانیان از هر قوم،

نــژاد و مذهبــي روا ندارند .ما هــم بهجد معتقدیم
همــه باید با هم ،در کنار هم و در صفوف فشــرده و
واحدي به سربلندي و عزت ایران اسالمي بیندیشند
و در راه آن تالش کنند و اجازه ندهند دشــمنان این
مرزوبوم و خناســان وابسته به این و آن ،در این صف
واحد تفرقه افکنده و کارشــکني کننــد .به این امید
که با الهام از تعالیم اســالمي و تمســک به اصول
قانون اساســي همه ما بهعنوان ایرانــي بتوانیم در
جهت اعتالي کشــور و تأمین منافــع ملي و تحکیم
وحــدت و یکپارچگي گام برداریم و نقش خود را در
انجام وظایف دیني و ملي ایفا کنیم« .همین پاســخ
باعث شــد تا مولــوي عبدالحمیــد در نامهاي دیگر
از مقام معظم رهبري تشــکر کند و پاســخ ایشان را
»فرمان تاریخي ،حکیمانــه و فصلالخطاب« بنامد.
او همچنین در گفتوگویي با روزنامه »شهروند« در
مورد این نامه گفــت» :االن با این نامه و فرماني که
رهبــر معظم انقالب صادر کردند ،راه هموار شــده،
زمینه بیشتر فراهم است و االن هیچ عذري قابلقبول
نیســت .قبال ميگفتند که فشار وجود دارد و پیشتر
ميگفتند از طرف نهادها و ارگانهاي انقالبي فشــار
ميآوردند که از شــخصیتهاي اهل سنت استفاده
نشــود ،اما االن شــخص اول مملکت ،رهبر معظم
انقــالب ،فرماني صــادر کردند که محتــواي قانون
اساســي و شرع اسالم است .االن همه جامعه ایران
و همه دولتمردان ،همه علما؛ از شــیعه و سني باید
این فرمان را اطاعت کنند و به نظر من شرایط فراهم
شــده که دیگر دولت حرف هیچکسي را نشنود و اگر
کســي اعتراض کرد ،این فرمان مقام معظم رهبري
را نشــان دهند .از داخــل وزارتخانههــاي مختلف
شــنیدیم که وقتي وزیر ميخواست در معاونتها از
اهل ســنت اســتفاده کند ،گروهي تماس ميگرفتند
و تهدیــد ميکردند ،ولي االن کســي جرأت نميکند
چنین تماســي بگیرد ،چون نامه رهبري وجود دارد.
درخواســت ما این اســت که هم وزرا و هم مدیران
کشــور همین فرمان رهبري را یک تابلو کنند و باالي
سر خود نصب کنند و هرکســي حرفي زد ،این تابلو
را نشان دهند«.
مولوي همچنیــن در این گفتوگو از عدم حضور
زنــان در کابینــه هم گله کــرده و گفته بــود» :االن
خانمهــا دانشــگاه ميرونــد و توانایيهایي دارند و
اگر شــئونات اسالمي را رعایت کنند ،مشکلي نیست.
ما حتــي اعتراض داریم و وقتي وزرا مطرح شــدند،
گفتیم کــه اهل ســنت و خانمها جایــي در کابینه
ندارند .انتقاد ما این بود که اگر زني در کابینه بود در
همه دنیا مورد اســتقبال قرار ميگرفت؛ قبال معاون
وزیر گذاشتند پس ميشــود که وزیر هم از بین زنان
انتخــاب کرد و خــوب بود اگر زنــي در بین وزرا هم
حضور داشت«.
حاال ،زنــان و اقلیتهــا و دیگراني کــه دغدغه
حضور آنها را در مناصب حســاس و مسئولیتهاي
دولتي دارند ،منتظر این هســتند تا ببینند این شانس
وجود خواهد داشــت کــه در دو وزارتخانه بيوزیر
و  ۲۴اســتاني که هنوز اســتانداران آنها مشــخص
نشدهاند ،شانسي براي زنان و اقلیتها در نظر گرفته
خواهد شد.

دستاورد سفر یکروزه ظریف به سوچی:

ﺑﺮﺟﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺠﺪد ﻧﯿﺴﺖ
زینب اســماعیلی :سوچی ،شــهر بازیهای زمستانی
ســال  ،۲۰۱۴برای والدیمیر پوتین اقامتگاه تابســتانی
اســت که برخی میهمانانش را آنجا مالقات میکند.
روز گذشــته محمدجواد ظریف ،وزیــر خارجه ایران،
میهمان او بود تا در مورد مســائل دوجانبه و منطقه
با هــم گفتوگو و تبادلنظر کنند .ســوچی شــهری
ییالقی اســت که البته روز گذشته گرمای تابستانی را
تجربه میکرد .جواد ظریــف صبح دیروز در فرودگاه
شهر ســاحلی ســوچی ،از روابط راهبردی دو کشور
ســخن گفت کــه در مالقاتهــا و تماسهــای اخیر
رؤســایجمهور دو کشــور در حوزههای مختلف ،از
جمله مســائل سیاســی و اقتصادی رو به گســترش
اســت .این ســفر در حالی انجام گرفت که امروز در
شــهر آســتانه ،پایتخــت قزاقســتان ،دور جدیدی از
مذاکرات صلح ســوریه کلید میخورد؛ مذاکرهای که
ایران و روسیه دو بازیگر اصلی آن هستند.
اما تنها ســوریه موضوع اصلــی روی میز تهران-
مســکو نیســت .دو کشــوری که چندی اســت مرز
پانصدمین ســال رابطه را هم پشتســر گذاشتهاند،
اکنون در موضوع برجام شــرکای راهبردی بهشــمار
میآینــد .درحالیکه ســاز ناکوک شکســتن برجام از
واشــنگتن به گوش میرسد ،مســکو با تهران در یک
جبهه مشــترک قرار دارد و به انجام تعهدات ایران در
این توافق شهادت میدهد.
ازهمیــنرو جــواد ظریف گفت کــه »در موضوع
برجام ،با توجه به سیاســتهای اخیر دولت آمریکا،
الزم اســت هماهنگیهایی صورت بگیــرد« .دونالد
ترامپ گفته که نمیخواهد در اکتبر پایبندی ایران به
برجام را تأیید کند .به دنبال این ادعا او میتواند فرمان
تعلیــق تحریمها را صادر نکنــد و این در عمل یعنی
زدن زیــر میز برجام .روســیه بهعنوان یکی از اعضای
 ۵+۱رفتار دولت آمریــکا را تأیید نمیکند ،همانطور
که دیگر کشــورهای این گروه ،ازهمینرو نشستی که
احتماال وزرای خارجه شــش کشور به همراه ایران در

حاشیه مجمع عمومی ســازمان ملل متحد خواهند
داشــت ،بســیار حیاتی است.ســرگئی الوروف ،وزیر
خارجه روســیه ،یکی از اعضای ایــن مذاکره خواهد
بود که مواضع شدیدا مخالفی با آمریکا بر سر برجام
دارد .ظریــف در ایــن مــورد گفت وی با بیــان اینکه
تاکنون هماهنگی خوبی میان ایران و روســیه وجود
داشــته است ،ابراز کرد :دو کشــور از مواضع یکدیگر
در سازمانهای بینالمللی و روابط چندجانبه حمایت
کردهاند .همچنین روســیه از جمهوری اسالمی ایران
در بحث برجام حمایتهای خوبی داشته است.
موضوع مهم دیگــر در دیدار وزیــر خارجه ایران
با رئیسجمهوری روســیه ،بحث سوریه بود .ظریف
با بیان اینکه ایران و روســیه با چالشهای مشــترکی
روبهرو هســتند ،عنوان کرد :مهمترین چالش مشترک
میان دو کشور ،مسائل منطقهای است .ایران و روسیه
در ســوریه توانســتند به کمک مردم ســوریه بیایند و
تروریستها را به عقب برانند.
ظریف با خــوب توصیفکــردن وضعیت میدانی
در ســوریه یادآور شــد :با همکاریهای خوب ایران،
روسیه و ترکیه وضعیت در صحنه سیاسی هم بهبود

یافته اســت و توانستهایم تا حد زیادی از درگیریها و
تنشها در سوریه جلوگیری کنیم .یکی از موضوعاتی
که الزم اســت بــا روســیه همــواره مطــرح کنیم،
بحثهای منطقهای و همکاریهای منطقهای است.
این ســفر بر این موضوع و همچنین روابط دوجانبه و
برجام متمرکز است.
حســین جابریانصاری ،معاون عربی و آفریقایی
وزیر خارجه ،نیز که در این سفر او را همراهی میکرد،
در این مورد ابــراز امیدواری کرد که در این نشســت
مختصر مســائل باقی مانده حل شــوند .امروز و فردا
ششــمین نشست آســتانه برگزار میشــود» .مسئله
مهمی که در دســتور کار آستانه شــش خواهد بود،
ترتیبــات امنیتی یکی از مهمتریــن مناطق چهارگانه
کاهش تنش در سوریه ،منطقه شمال و منطقه ادلب
خواهد بود که در سه ماه گذشته گفتوگوهای بسیار
جدی و جزئیاي بین سه کشور ضامن در جریان بود«.
مالقــات ظریف و پوتیــن بعدازظهر روز گذشــته
انجام شــد؛ مالقاتی در مورد همه آنچه بین دو کشور
وجود دارد؛ از همکاریهای اقتصادی و همراهیهای
سیاسی .ظریف و الوروف ،همتای روسش ،بعد از این

مالقات در جمع خبرنگاران توضیحاتی دادند .سرگئی
الوروف چهرهای آفتابســوخته از گرمای کنار دریای
سوچی پیدا کرده بود .او گفت در این مالقات در مورد
همه موضوعات دوجانبه مذاکره شد.
در روابط دوجانبه و دستور کار بینالمللی مذاکره
و همچنیــن بر توافقهای مارس بین روحانی و پوتین
تمرکز کردیم و بر ادامه کار کمیســیونهای مشــترک
تأکیــد کردیم .بر ســطح عالی همــکاری صنعتی و
همکاری فنی نظامــی توافق کردیم ،همچنین درباره
واحد اول نیروگاه بوشــهر و احداث نیروگاههای دیگر
صحبت کردیم.الوروف بعد از برشــمردن دیگر موارد
همکاری دوجانبه به نشست آستانه اشاره کرد و گفت
امیدواریم در نشســت امروز مناطق کاهش تنش در
ادلب نهایی شود و این اجالس موفقیتآمیز باشد.
الوروف و ظریــف هــردو بــر غیرقابلمذاکــره
مجددبودن برجــام هم تأکید کردنــد و ظریف گفت
که در حاشــیه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد
برجام مذاکرات را ادامه میدهند.
او گفــت :مالقات محتوایی خوبی بــا آقای پوتین
داشــتیم .در مورد گســترش روابط؛ از حــوزه نظامی
تا هســتهای ،حملونقل و انرژی .آقــای پوتین مانند
مقامات ایران عالقهمند به گســترش روابط هســتند.
آقــای پوتین دســتورات ویــژه را دادنــد .در تهران با
مقامات باال آنها را پیگیری میکنیم .مالقات طرفهاي
روس و ایرانی با محورهای مفصل همکاری ،سوریه و
برجام به پایان رســید؛ مالقاتی که با درآغوشکشیدن
دوستانه دو وزیر به پایان رسید.
ســنایی ،ســفیر ایــران در روســیه ،دربــاره ایــن
مالقات توضیــح داد :مالقات آقــای پوتین و ظریف،
یکساعتونیم طول کشید و دیداری صمیمانه درباره
مسائل دوجانبه و موضوعات منطقه بود.
پیام آقای روحانی هم در این مالقات مطرح شــد
که درباره برجام و مسائل منطقه بود .در زمینه تأمین
صلح و ثبات در خاورمیانه نیز بحث شد.

دستگیري یکي از عناصر شاخه
اجناد الشام داعش در اندیشه
 مهر :فرمانده سپاه شهریار از دستگیري یک عضو
داعش در اندیشه خبر داد و گفت :این گروه درصدد
انجام  ۳۰۰عملیات تروریستي در ایام محرم در تهران
بوده است .ســرهنگ امین یامیني در نشست خبري
هفته دفاع مقدس گفت :یکي از عناصر شاخه اجناد
الشــام داعش در منطقه اندیشه دســتگیر شد .او با
بیــان اینکه این عضو داعش ،در مســیر ارتباطي که
وارد ایران شــد ،شب را در دولتآباد شهرري اسکان
یافتــه بود ،گفت :ســربازان گمنام امــام زمان)عج(
با هوشــیاري با تلفــن همراه او تمــاس گرفتند و با
گذاشتن یک قرار مالقات در قالب نیروهاي مرتبط با
داعش ،موفق به دســتیگري او شدند .فرمانده سپاه
ناحیه شــهریار از اتخاذ تدابیر هوشــمندانه از سوی
ســربازان گمنام امام زمان)عج( خبر داد و گفت :این
عضو داعش در محل قرار مالقات دســتگیر شــد .او
گفت :تاکنون اطالعات بسیار مهمي از گوشي موبایل
این عضو شاخه اجناد الشام داعش استخراج شده و
همچنان بازجویيها از او ادامه دارد.
آیتاﷲ صانعي:

دولت راه کمک به مسلمانان
میانمار را باز کند
 جماران :آیتاﷲ یوســف صانعي در پایان درس
خارج فقه خود با محکومیت جنایات غیرانساني در
میانمــار و اظهار تنفر گفت :انشــاءاﷲ دولت بتواند
راه کمک به این انســانها و این مسلمانان آوارهشده
از وطن در میانمار را باز کند .او ادامه داد :بنده اینجا
بهعنوان یک نفر که خدمت شــما نشســتهام و فکر
ميکنم همه شــما عزیزان حداقل این را ميدانید و
متوجه هســتید که وجوهات براي ترویج دین است،
همانگونه که امام رضا )علیه الســالم( فرمودهاند:
ــس َع ْونُنا َعلی دینِنا« .چــه کمک و ترویجي
»اْل ُخ ْم َ
بهتر از این که ما بتوانیم انسانها را از این بدبختيها
در حد توان نجات دهیم .این مرجع تقلید تأکید کرد:
بنابراین مؤمنین ميتواننــد از ثلث وجوهات در ایام
ذيالحجه و محرم الحرام امسال ،به آنها کمک کنند
و انشاءاﷲ امام زمان )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء(
از کمک به این انسانها راضي خواهند بود.

سفر کوتاه و فشرده روحاني
به نیویورک
 ایســنا :رئیسدفتــر رئیسجمهور درباره ســفر
رئیسجمهور به نیویورک گفت :ایشــان سفر کوتاه و
فشردهاي خواهند داشت و برنامههاي مختلفي مانند
ســخنراني در ســازمان ملل و دیدار با ایرانیان مقیم
نیویورک و جمعي از مسلمانان و نخبگان سیاسي این
کشور در برنامه اســت .همچنین با اصحاب رسانه و
مطبوعات مصاحبهاي خواهند داشــت .در این زمان
بسیار کوتاه با تعداد قابل توجهي از رؤساي کشورهاي
مهم نیــز دیدار دوجانبــه خواهند داشــت .محمود
واعظي همچنین درباره نامــه مولوي عبدالحمید به
رهبــري و تأکیــد رئیسجمهور بر نبــود تبعیض بین
اقلیتهــاي دیني و مذهبي ،افزود :دولت قطعا مقید
به اجرائيکردن سیاســتهاي ابالغــي مقام معظم
رهبري است و این موضوع نیز مانند موضوعات دیگر
مقوم کار ماست و تأکید و ابالغ رهبري باعث ميشود
دولت کارهاي خود را بهتر و محکمتر انجام دهد.

تجمع اعتراضي دانشجویان ایراني
به دلیل نبود روابط دیپلماتیک
تهران ـ اوتاوا
 ایسنا :جمعي از دانشــجویان ایراني در حمایت
از بازگشــایي سفارت ایران در کانادا ،مقابل دفتر وزیر
امور خارجه کانــادا تجمع کردند .این دانشــجویان
دلیــل تجمع خــود را اعتراض به مشــکالتي عنوان
کردند که به واسطه نبود روابط دیپلماتیک براي آنها
ایجاد شده اســت .تجمعکنندگان تأکید کردند قصد
دارنــد با این تجمع ،خواســتههای خود را به دولت
لیبرال کانادا به رهبري جاســتین ترودو که دو ســال
پیش و در بحبوحه انتخابات وعــده برقراري روابط
دیپلماتیک با ایران را داده و به گفته آنها ،تا امروز در
راســتاي احقاق آن کاري نکرده است ،یادآوري کنند.
دانشــجویان تجمعکننده در مقابل دفتــر وزیر امور
خارجه کانادا ،درخواســتهاي خود را به شــرح زیر
عنوان کردند» :در شرایطي که تقریبا تمام ملیتهاي
ساکن خاک کانادا از خدمات کنسولي و حمایتهاي
سفارتي برخوردار هستند ،جامعه ایرانیان ساکن این
کشور بعد از حدود پنج سال ،با مشکالت عدیدهاي به
واسطه نداشتن سفارت در خاک کانادا ،دستوپنجه
نــرم ميکنند .از مهمترین مشــکالتی که گریبانگیر
دانشجویان ایراني ســاکن کانادا شده است ،ميتوان
به محدودیتهاي خانوادهها براي اخذ ویزا از طریق
کشور ثالث اشاره کرد که هزینهبردار ،طوالنيمدت و
غیرمنصفانه است«.

