
اردوغان۲۸تیربهایرانسفرمیکند
رسانه های ترک خبر دادند که رئیس جمهوری 

ترکیه ۱۹ ژوئیه )۲۸ تیر( به ایران سفر می کند.
به گزارش ایلنا، نشریه ترکیه ای »حریت« اعالم 
کرد که »رجب طیب اردوغان« بعد از تعطیالت عید 
قربان، در ۱۹ ژوئیه در سفر رسمی و یک روزه به تهران 
سفر می کند.این نشــریه افزوده است که اردوغان 
در این ســفر با همتای ایرانی خود دیدار و تحوالت 

منطقه ای و روابط دوجانبه را بررسی خواهد کرد.
    

گفتوگویتلفنیجوزپبورل
وامیرعبداللهیان

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توئیتی 
از گفت وگــوی تلفنی مجدد خود بــا وزیر خارجه 

کشورمان در رابطه با احیای برجام خبر داد.
به گزارش ایسنا، جوزپ بورل، نوشت: »بار دیگر با 
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران گفت وگو 
کردم. اگر می خواهیم توافق را به نتیجه برســانیم، 
تصمیماتی باید همین حاال گرفته شود. این همچنان 
امکان پذیر است، اما فضای سیاســی برای احیای 

برجام ممکن است به زودی محدود شود.«
    

سخنگوی وزارت خارجه:
ایرانناآرامیهایاخیرازبکستانرا

تحتنظردارد
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری 
اســالمی ایران روند تحــوالت و ناآرامی های اخیر 
در بخشی از جمهوری ازبکســتان را به دقت تحت 
نظر دارد. به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی درخصوص 
تحوالت اخیر در جمهوری ازبکستان اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی ایران روند تحوالت و ناآرامی های 
اخیر در بخشی از جمهوری ازبکســتان را به دقت 
تحت نظر دارد.  سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: 
این تحوالت مســئله داخلی جمهوری ازبکستان 
اســت و اطمینان داریم دولت کشور دوست و برادر 
ازبکستان، بزودی این مسئله را به نفع مردم شریف 
آن کشور حل و فصل خواهد کرد.  کنعانی در پایان 
ثبات و امنیت در ازبکستان را برای جمهوری اسالمی 

ایران و منطقه حائز اهمیت ویژه دانست.
    

معاون سیاسی وزیر امور خارجه:
اسرائیلحتینمیتواند

خوابحملهبهایرانراببیند
معــاون سیاســی وزیر امــور خارجــه گفت: 
صهیونیســت ها ،حتی خــواب حمله بــه ایران را 
نمی توانند ببینند.  به گــزارش ایرنا، علی باقری در 
گفت وگویی، در پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی 
تهدیدات مقامات اسرائیل علیه ایران گفت: آنها اگر 
یک موقع هم خواب حمله به ایران را ببینند ، یقین 

بدانند که از آن خواب بیدار نخواهند شد .
    

فرمانده نیروی دریایی سپاه: 
گلویکشوریکهباقلدری

رفتارکندرامی گیرم
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت که 
اگر کشوری با قلدری با ما حرف زد، موضوع دیگری 
اســت و اگر رفتار قلدرمابانه باشــد، گلویش را می 
گیریم.   به گزارش ایلنا، دریادار علیرضا تنگسیری 
درباره دالیل توقیف کشتی های تجاری ایرانی مانند 
کشتی کابل به بهانه دور زدن تحریم ها اظهار داشت: 
این موضوع  مربوط به سال گذشته بود و مشکل حل 
شد. باید توجه داشته باشیم  که برخورد ما با کشوری 
که کشتی ما را توقیف کند و با قلدری با ما حرف بزند، 
بسیار متفاوت اســت اما موضوع کشتی کابل رفتار 

قلدری نبود.
    

رایزنیمقاماتارشدوزارتخارجه
وسازمانمللدربارهیمن

علی اصغر خاجی، مشاور ارشد وزیر امور خارجه در 
ادامه رایزنی های جمهوری اسالمی ایران درخصوص 
حل و فصل بحران یمن، با هانس گروندبرگ، فرستاده 
ویژه جدید دبیرکل ســازمان ملل در امور یمن ، به 

صورت ویدئویی گفت وگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش ایسنا، در این گفت وگو، طرفین آخرین 
تحوالت مرتبط با تحوالت جاری در یمن و همچنین 
آتش بس و راهکارهای همکاری بین طرفین درگیر 

در یمن را مورد بررسی قرار دادند.
مشاور ارشد وزیر امور خارجه کشورمان بر تداوم 
نقش ســازنده جمهوری اســالمی ایران به منظور 
دســتیابی به صلح عادالنه از طریق راه حل سیاسی 

، بویژه رفع کامل محاصره مردم  یمن تاکید کرد.
فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن با 
ابراز خرسندی نسبت به تالش های سازنده جمهوری 
اســالمی ایران در جهت حل بحران یمن، خواستار 
تداوم این همکاری ها برای استقرار صلح در یمن شد.
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بررســی معاهده دوجانبــه تبادل 
احمدرضا جاللی و اســداهلل اســدی،  
محکومان زندانی میان ایران و بلژیک، 
در فضایی پر از تنش و هیاهو برگزار شد.

هرچقدر ایران ســعی دارد در این 
زمینه با سیاست سکوت اهدافش را از 
کانال های حقوقی پیش ببرد؛ مخالفان 
ایران، جلسات و تظاهرات های پرسر و 

صدایی به راه  انداخته اند.
سه شنبه عصر اولین جلسه بررسی 
معاهــده دوجانبه تبــادل محکومان 
زندانی میــان بلژیک و ایــران در یک 
کمیته پارلمان بلژیک به پایان رسید و 
به نظرمی رسد پارلمان این کشور تا روز 

پنج شنبه نظر نهایی خود را اعالم کند.
نمایندگان مخالف دولت در پارلمان 
بلژیک با اشاره به مورد اسداهلل اسدی، 
دیپلمات بازداشت شده ایرانی نسبت به 
اقدام پارلمان اعتراض داشتند. همزمان با 
آغاز روند بررسی این معاهده در پارلمان، 
معترضان ایرانی از گروه ها و سازمان های 
مختلف در برخی کشــورها در مقابل 
سفارت بلژیک گرد هم آمدند و دست به 

اعتراض زدند.

ونســان ون کیکنبــورن، وزیــر 
دادگستری بلژیک در جمع نمایندگان 
کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک 
درباره معاهده دوجانبه تبادل مجرمان 
با ایران توضیــح داد و از اقدام دولتش 

دفاع کرد.
او در مقابل سواالت و انتقادات فراوان 
نمایندگان مجلس  بلژیک در مورد الیحه 
استرداد مجرمین، از توافق امضا شده 
میان تهران و بروکسل دفاع کرد و آن را در 
راستای منافع ملی بلژیک و شهروندان 

این کشور خواند.
وزیر دادگستری بلژیک همچنین 
گفت که وضعیــت احمدرضا جاللی، 
زندانی دوتابعیتی در ایران و درخواست 
بلژیک از تهران برای آزادی او هیچ ارتباط 

مستقیمی با الیحه ارائه شده ندارد.
با توجه به طوالنی شــدن جلسه و 
سواالت باقی مانده ادامه جلسه بررسی 

الیحه به روز چهارشنبه موکول شد.

اسداهلل اسدی، 
دیپلماتی بدون مصونیت 

اعتراض مخالفان ایران به احتمال 
آزادی اسداهلل اسدی اســت. او متولد 
سال ۱۳۵۰، دیپلمات ایرانی در اتریش 

است. وی به همراه خانواده خود در یک 
سفرخانوادگی به ظن دست داشتن در 
علمیات بمب گذاری علیه گردهمایی 
ســازمان منافقین بازداشــت شد. در 
هنگام بازداشت در آلمان به سر می برد و 

درحال برگشت به اتریش بود. 
مقام هــای قضایــی و اطالعاتــی 
بلژیک اعالم کردنــد که یک دیپلمات 
ایرانی در آلمــان در ارتباط با پرونده ای 
دستگیر شــده که دو نفر دیگر هم به 
اتهــام تالش بــرای بمب گــذاری در 
گردهم آیی مجاهدین خلق در پاریس 
در آن پرونده متهم شده اند.  سخنگوی 

دادستانی بلژیک آن زمان نام دیپلمات 
دستگیرشده در آلمان را »اسداهلل الف« 
معرفی کرده و گفت او ۴۷ ســال دارد. 
خبرگزاری آلمان هم او را دبیر ســوم 
ســفارت ایران در اتریش خوانــد. او با 
حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در 
اتحادیه اروپا صادر شده بود، در جنوب 

آلمان بازداشت شد. 
سایت روزنامه کرون در اتریش، در 
حاشیه گزارش سفر حسن روحانی به 
وین نوشت که دولت اتریش ظرف مدت 
۴۸ ساعت مصونیت دیپلماتیک اسداهلل 

الف. را لغو می کند. 
 Kleine ســایت روزنامه اتریشی
Zeitung نوشــته  کــه دیپلمــات 
بازداشــت شده که از ســال ۲۰۱۴ در 
وین مســتقر اســت، از قرار »طراح« 
این بمب گــذاری بوده و در ســفر به 
لوکزامبورگ، مواد منفجره را در اختیار 
این زوج ایرانی قرار داده و از آنها خواسته  
اســت که آن را در گردهم آیی پاریس 

منفجر کنند. 
بنابر گفته یک مقام رسمی غربی، 
اسناد حاکی از آن است که اسدی درگیر 
این طــرح لورفته بــرای بمب گذاری 
در پاریس بوده اســت، ولــی غربی ها 

نمی دانند که آیا مقامات ارشــد ایرانی 
هم در جریان این موضوع بوده اند یا خیر.

البته سعید خطیب زاده، سخنگوی 
پیشین وزارت امور خارجه ایران، ادعای 
خبرگزاری رویترز و برخی رسانه های 
اروپایی مبنــی بر هشــدار دیپلمات 
بازداشت شده ایرانی به مقامات بلژیک 
را در حد یک خبرسازی سطحی خواند 
و تصریح کرد: اینگونه خبرسازی های 
بی اساس برای بهره برداری های بعدی 
 و فضاســازی های رســانه ای تولیــد 

و منتشر می شوند. 
او تاکید کرده بود که ایران بازداشت 
اسداهلل اســدی، دیپلمات جمهوری 
اسالمی ایران در اروپا را اقدامی از اساس 
غیر قانونــی و نقض فاحــش قواعد و 
رویه های بین المللی و مفاد کنوانسیون 
۱۹۶۱ ویــن قلمداد می کنــد و براین 
اساس قبال مراتب اعتراض شدید خود 
را به طور رسمی به مقامات دولت های 

اروپایی ذیربط ابالغ کرده است.
در نهایــت دادگاه کیفری آنتورپ، 
اسداهلل اسدی، دیپلمات ایرانی را به ۲۰ 

سال زندان محکوم کرد. 

پای مبادله با دو شهروند بلژیکی
در میان است؟

گروه های مختلف ضــد ایرانی در 
روزهای اخیر علیه این الیحه و احتمال 
مبادله موضع گیری تند داشتند. البته 
گمانه زنی رســانه ها پیرامون معاوضه 
اسدی و جاللی، شــهروند سوئدی که 
در بلژیک تدریس می کند، بود. اما وزیر 
دادگســتری بلژیک امروز خبر داد که 
شــهروند دیگری از این کشور به اتهام 
جاسوسی در ایران بازداشت شده است.

ونســان ون کیکنبــورن در ایــن 
جلسه دفاع از الیحه دولت دستگیری 
الیویه وندکاستیل، شهروند بلژیک در 
ایران را تأیید کرد و گفت که او به اتهام 

»جاسوسی« دستگیر شده است.
خانواده وندکاســتیل هم با انتشار 
بیانیــه ای اعالم کردند او یک انســان 
بشردوست است که به دلیل درستکاری 
و دانش خود درباره منطقه مشهور است.

در این بیانیه با اشاره به فعالیت های 
بشردوســتانه این امدادگر بلژیکی در 
مورد مهاجران افغانســتانی در ایران، 
آمده اســت: »تا به امروز نه مقام های 
بلژیکی و نــه نزدیــکان او هیچ دلیلی 
برای این دستگیری خودسرانه دریافت 

نکرده اند.«
خانــواده وندکاســتیل همچنین 

نوشتند که مقام های بلژیکی با مقام های 
جمهوری اسالمی در زمینه بازداشت او 
در تماسند و خانواده اش نیز به »مبارزات 
خود برای آزادی و بازگشــت اولیویه به 
بلژیک« ادامه می دهند. ایران تاکنون 
واکنشی درباره بازداشت این امدادگر 

بلژیکی نداشته است.

تبادل این بار به وسیله قانون 
نازنین زاغری، جیســون رضائیان، 
ســیامک و باقر نمازی و بسیاری دیگر 
شاید لیست ایرانیان دوتابعیتی باشند 
که به رغم انکار اولیه مقامات قضایی و 
دیپلماتیک ایران در نهایت با رایزنی و 
بده بستان سیاسی و مالی به کشورخود 

بازگشته اند.
با این حال دادگاه حمیــد نوری و 
اسداهلل اسدی در اروپا و محکومیت آنها 
شکل طراحی ایران را تغییر و به سمت 

تبادالت حقوقی سوق داده است. 
معاهــده دوجانبه ایــران و بلژیک 
در بیســتم اسفند ســال گذشته بین 
وزارت دادگستری بلژیک و غالمحسین 
دهقانی، سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در بروکسل امضا شــده و بدون تردید 
فرصت مناسبی برای تبادل با سازوکار 

قانونی است.
البته فشار مخالفان ایران نه در بلژیک 
بلکه در سرتاسر اروپا علیه تصویب این 
الیحه شدت بیشــتری گرفته و به نظر 
می رسد تا روز پنج شنبه دست از تالش و 
راه اندازی کمپین های مختلف برندارند. 
دولت بلژیک تا این لحظه در پارلمان 
با قاطعیت از طرح خود دفاع کرده و آن 
را به سود شهروندان کشورش دانسته 
است.  رای پنج شــنبه پارلمان بلژیک 
می تواند فصل جدیدی از تبادل زندانیان 
ایرانی و اروپایی باشد. زندانیانی که عمده 

جرایم آنها سیاسی است.

پارلمان بلژیک  بررسی الیحه جنجالی استرداد مجرمان را آغاز کرد

بازی هایی با پایان مبادله
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طهمورث حسینی

روی موج کوتاه

بررسی معاهده دوجانبه 
تبادل محکومان زندانی 

میان ایران و بلژیک در 
فضایی پر از تنش و هیاهو 

برگزار شد. هر چقدر ایران 
سعی دارد در این زمینه با 

سیاست سکوت اهدافش را 
از کانال های حقوقی پیش 

ببرد، مخالفان ایران جلسات 
و تظاهرات های پرسر و 

صدایی به راه انداخته اند

ایران در سال های گذشته 
برای تبادل زندانیان 
دوتابعیتی یک شیوه 

مشخص را اعمال می کرد، 
اما برگزاری دادگاه حمید 
نوری و اسداهلل اسدی در 

اروپا و محکومیت آنها، 
شکل طراحی و رایزنی ایران 

را تغییر و به سمت تبادالت 
حقوقی سوق داده است

عضو شورای مرکزی مجمع ایثارگران اصالح طلب معتقد است 
که ابراهیم رئیسی در ایام انتخابات تصور می کرد که منجی ایران 
است ولی اکنون برای موفقیت باید از ادعای منجی و پاک دست 

بودن دست بردارد.
غالمرضا ظریفیان در گفت وگو با ایلنا، درباره اظهارات رئیس 
جمهور و انداختن مشکالت کشور به به گردن دولت گذشته گفت: 
معتقدم مسائل بنیادی تر از این گفته هاست؛ کاندیدا و جریانات 
هنگامی که می خواهند ســر کار بیایند به نظر می رسد تصویر 
درست و دقیقی از مسائل کشــور ندارند. اگر به گفته های آقای 
رئیسی که هنگام انتخابات داشتند-مخصوصا نقدهایی که به 
دولت های پیشین به خصوص دولت آقای روحانی ارائه می کرد- 

رجوع کنیم، این طور عنوان می شــد جریانی سر کار می آید که 
می تواند منجی مسائل مختلف کشور باشد.

این فعال سیاسی افزود: مسائل کشــور ریشه عمیق دارد و 
کسانی که خودشــان را در این موقعیت ها قرار می دهند، دقیقا 
نمی دانند با چه مسائل و مشکالتی روبه رو هستند. بنابراین با وجود 
بی اطالعی خودشان را در این معرکه وارد می کنند و بعد حرف ها 
و قول و قرارهایی را مطرح می کنند. جامعه هم به دلیل مشکالتی 
که به خصوص در عرصه اقتصادی روبه رو است، این تلقی برایش 
پیش می آید که یک دست غیب و پنهان به میدان خواهد آمد و 

مسائل را رفع و رجوع خواهد کرد. 
ظریفیان خاطرنشان کرد: در بحث اداره جامعه ما با دو خطا 

روبه رو هستیم، نخست عدم شناخت عمیق  ریشه هاست و خطای 
دوم فرافکنی است. به جای این که سراغ ریشه های مسائل واقعی 
همچون مشکالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بخشی از آن ها 
در ساختار نهفته است؛ بروند و فهم عالمانه و تحلیلی داشته باشند، 

دچار فراکنی می شوند. 
وی افزود: در واقع با ضعف شناختی که وجود دارد و همچنین 
حجم مشکالت و انبوه آنان، توانایی حل در خودشان پیدا نمی کنند 

و به جای ریشه یابی مســئله و رجوع به اصحاب دانش، نخبگان 
اقتصادی و جامعه شناسی و حکمرانی خوب، دوباره به سمت اینکه 
دیگری را متهم کنیم، می رویم و خودمان را از موقعیت پاسخگویی 
مبرا می کنیم. وی افزود: به نظر می رسد دولت باید از این ادعای 
منجی بودن و پاکدســت بودن دســت بردارد. بر اساس قواعد، 
فرصت ها، تهدیدها، ضعف و قوت هایش را مشاهده کند و مسائل 
را اولویت بندی کرده و در کنار بررسی مشکالت و زخم های عمیق 

به سمت ایجاد اعتماد و اقناع عمومی حرکت کند.
این فعال سیاســی تاکید کرد: به جای این که باعث به انزوا 
کشیدن نخبگان و نهاد دانش شویم، از آن ها کمک بگیریم و در 
کنار این کار از شیوه های حکمرانی خوب، شفاف سازی مسائل، 
اصالح ساختارها بهره ببریم. ما امروز با یک معضل ساختار-کارگزار 
روبه رو هستیم که در این شرایط پیچیده در هم تنیده مشکالت 
عالوه بر اصالح ساختارها نیازمند بهره گیری از کارگزاران توانمند 
و با تجربه است و نمی توانیم این مشکالت انباشت شده را با سعی و 

خطا و با نیروهای کم تجربه حل کنیم. 

غالمرضا ظریفیان: 

دولتازادعایمنجیبودندستبردارد

خبر

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت که موضع ایران در 
مذاکرات دوحه، بیشتر یک اتالف وقت بود که باعث از دست 

رفتن فرصت خوب برای احیای برجام شد.
به گزارش »انتخــاب«؛ رابرت مالی در 
مصاحبه با »رادیو ملی آمریکا« با اشــاره 
به مذاکرات احیای برجام اظهار داشــت: 
اتحادیه اروپا می خواست حداقل بار دیگر 
تالش کند؛ برای همیــن دو هیات ایران و 
امریکا را به دوحه دعوت کردند با این امید 
که هیات ایران چیزی نشان دهد، تمایلی 

نشان دهند.
وی افزود: اما هیات ایران در این مقطع، قادر نبودند که 
پاسخی ارائه کنند؛ بیشتر یک اتالف وقت بود؛ وقتی ایران 
می گوید امریکا با مواضع قبلی به دوحه آمده، برای ما قابل 

فهم نیســت؛ ما با مواضعی آمدیم که با بازگشت به برجام 
سازگار است. مالی تاکید کرد: هیاتی که باید پاسخ بدهد، 
ایران است، اگر هیات ایران آماده نیستند، معلوم نیست چرا 

حاضر شدند که به دوحه بیایند.
وی تصریــح کــرد: ایــران در دوحه 
درخواســت هایی روی میز گذاشت که به 
برجام ربطی ندارد، چیزهایی که قبال هم 
میخواستند؛ و اروپایی ها و ما گفته بودیم که 

این بخشی از مذاکرات فعلی نیست.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پاسخ 
به این سئوال که به نظر می رسد ایران دیگر 
توافق را نمی خواهد، گفت: نمی خواهم درمورد انگیزه های 
آنان صحبت کنم، ارزیابی ما این است که تصمیم اساسی را 

نگرفته اند که عالقمند به توافق هستند یا نه.

نخست وزیر اسرائیل از رئیس جمهور فرانسه خواست 
پیش نویسی برای پایان یافتن به مذاکرات بی پایان برجام 
تهیه کنند تا فشار هماهنگی بر ایران وارد شود با این حال 

مکرون اعالم کرد که خواستار بازگشت به 
برجام است.

به گزارش ایسنا، به نقل از فرانسه ۲۴، 
یک مقام ارشد صهیونیستی به خبرنگاران 
گفت که یائیر الپید، نخست وزیر وزیر دولت 
اسرائیانتقالی رژیم صهیونیستی از امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانســه خواسته 
تا مواضع ســخت تری در قبال مذاکرات 

هسته ای با ایران داشته باشــد. این مقام اسرائیلی افزود: 
فرانسه خیلی خیلی بر سر مســئله ایران فعال است. مهم 
است که ما نیز مسائل مدنظرمان را مطرح کنیم. اسرائیل 

مخالف بازگشت به برجام است. ما مخالف توافق نیستیم 
بلکه توافقی بسیار قوی می خواهیم. وی ادامه داد: اسرائیل 
بخشی از مذاکرات هسته ای نیســت اما کشورهای غربی 
 بــه نگرانی های مان در قبال دشــمن مان 

اهمیت می دهند.
وی با اشــاره به اینکه این رژیم خواهان 
»پایان یافتن مذاکرات بی پایان« اســت، 
خواستار »فشار هماهنگ« علیه ایران شد 
و پیشنهاد داد که »پیش نویس چارچوب 

مناسبی« را در این زمینه ارائه دهد.
با این حال امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه در حضور یائیر الپید، نخست وزیر اسرائیل گفت: ما 
خواهان موفقیت مذاکرات بر سر توافق با ایران و بازگشت به 

توافق هسته ای هستیم.

رابرت مالی:

مذاکراتدوحهاتالفوقتبود
درخواست نخست وزیر اسرائیل از مکرون:

فشارهماهنگبرایرانواردکنید


