
دومینوی احضارها در پرسپولیس
به دنبال احضار هنرمندان و ورزشکاران روز گذشته 
اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه برخی از بازیکنان تیم 
فوتبال پرسپولیس که روز یکشنبه با دستبند مشکی به 
میدان رفته بودند توسط »یک نهاد امنیتی در تهران 
برای بازجویی و ارائه توضیحات درباره فعالیت هایشان 
در شــبکه های اجتماعی احضار شــده اند.« اسامی 
اعضای تیم که احضار شده اند »کریم باقری به همراه 
سروش رفیعی، کامیابی نیا، بیرانوند، فرجی، سرلک، 

پور علی گنجی، نعمتی و پاکدل« اعالم شده است.
    

غضنفرآبادی مطرح کرد؛
رسیدگی به جرایم بازداشت شدگان 

زیر ۱۸ سال در دادگاه اطفال
رئیــس کمیســیون حقوقی و قضایــی مجلس 
شورای اسالمی درباره بازداشت شدگان زیر سن 18 
سال ناآرامی های اخیر، به ایلنا گفت: کسانی که زیر 
18سال هستند قانون خودشــان را دارند. رسیدگی 
به جرائم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و 
موضوع خاص خودشان را دارند. موسی غنضفرآبادی، 
درباره بازداشت خبرنگاران و روزنامه نگاران نیز اظهار 
کرد: برای همه چیز مســتند الزم است و مستنداتی 
وجود دارد که اگر نشان دهد تحریک کننده بوده اند، 
مسائل را ضبط می کردند و برای خارج می فرستادند، 
برای تحریک احساسات کاری کردند، حتما با این ها 

برخورد می شود.
    

یک نماینده: 
دادگاه اغتشاشات علنی برگزار می شود

نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجــی مجلس بــا تاکید بــر اینکــه »باید صف 
اغتشاشگران و جاسوسان از سایرین مشخص شود«،  به 
ایسنا گفت: اندک اقدامات کور از سر استیصال دشمن 
است. در چند روز آینده مشخص می شود چه کسانی 
عوامل نفوذی دشمن بوده اند و حتما دادگاه های آنان 
به صورت علنی در معرض دید مردم خواهد بود. عباس 
مقتدایی، افزود: با انجام اطالعــات دقیق و کارهای 
میدانی، مشــخص شده کدام ســفارتخانه ها در چه 
سطحی و با چه عواملی در تشــنج آفرینی در جامعه 

ما موثر بوده اند.
    

نماینده مجلس: 
معترضانی که آزاد نشدند، مشکوک هستند

نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
گفت: براســاس خبر هایی که دریافت کردم خیلی از 
بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شــده اند و روند 
آزاد شدن افراد و کسانی که در حوادث جرمی متوجه 
آن ها نیست، از همان روز های ابتدایی آغاز تجمع های 
اعتراضی در جریان است و حتی خیلی از افراد در شب 
همان روزی که بازداشت شدند، آزاد شده اند. وی ادامه 
داد: اگر آزاد نشده اند مشکوک هستند که جزو افراد 
مسلح و سرگروه ها و تحریک کنندگان هستند یا خیر.

    
پیش نویس قانون برگزاری تجمعات 

نوشته شد
عبداهلل مرادی، مدیر کل سیاسی کمیسیون ماده 
ده احزاب وزارت کشور به ایلنا گفت:  یکی از اقدامات 
کمیســیون ماده ده احزاب در شــش ماه گذشته، 
تدوین پیش نویس برگــزاری تجمعات بود که این 
پیش نویس در نهایت نوشته شد و امیدواریم با تنظیم 
پیش نویس قانون برگــزاری تجمعات جمع بندی 
نهایی صــورت بگیرد. وی افزود: حــق اعتراض در 
اصل ۲۷ قانون اساســی به رسمیت شناخته شده و 
زمینه اجرایی و نهادینه سازی آن وجود دارد اما در 
بخش نهادینه سازی آن با اشکالتی مواجه شده ایم. 
ما در بخش اعتراض مشکل نداریم با مرز اغتشاش و 

اعتراض مشکل داریم. 
    

فعال اصولگرا: 
 چه بوی پلویی

از سفارت روسیه می آید
محمد مهاجری، فعال سیاســی اصولگرا درباره 
الحاق مناطقــی از اوکرایــن به روســیه در صفحه 
توئیتری خود نوشت: »حتی اصولگرایانی که با تعصب 
می گویند بحرین مال ماست وهمه پرسی جدایی اش 
از ایران، قالبی بوده درباره الحاق 1۵% خاک اوکراین به 
روسیه در رفراندوم ساختگی حناق گرفتند. چه بوی 
مطبوعی می آید از دیگ پلو سفارت روسیه!« وی ادامه 
داد: »این شتر درِ خانه دیگران هم می خوابد. ملتفتید؟ 

یا عشق پوتین کورتان کرده؟«
    

مخبر به مسکو می رود
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور از حضور محمد 
مخبر، معاون اول رئیس جمهــور در دومین مجمع 
اقتصادی خزر در پنج شنبه این هفته در مسکو خبر 
داد. محمد جمشیدی، گفت: کشورهای ایران، روسیه، 
ترکمنستان، قزاقســتان و آذربایجان در موضوعات 
نفت و گاز، انرژی، حمل و نقل، علمی، محیط زیست 

و کشاورزی با یکدیگر مذاکره و تعامل خواهند کرد.
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روز یکشنبه نورنیوز، رسانه شورای عالی 
امنیت ملی خبر از آزادی هفت هزار میلیارد 
دالر دارایی بلوکه شده ایران در کره جنوبی 
در ازای آزادی باقر و ســیامک نمازی داد؛ 
هفت هزار میلیاردی که از زمان پاره کردن 
برجام توسط دونالد ترامپ در کره جنوبی 

بلوکه شده است.
در تمام این ســال ها ایــران بارها برای 
آزادسازی این دالرها تالش کرد. در دولت 
حســن روحانی و زمانی کــه عبدالناصر 
همتی، مدیرکل بانک مرکــزی بود، ایران 
به دفعات یــا هیأت هــای مذاکره کننده 
برای آزادی این دالرها به سئول فرستاد یا 
میزبان هیأت های کــره ای برای گفت وگو 
در این باره شــد. به هزار زبان متوسل شد؛ 
تهدید کرد، گالیه کــرد، خواهش کرد اما 
کره ای ها هر بار با این اســتدالل که آمریکا 
 اجازه رفع مســدود شــدن دارایی ایران را 
نمی دهد و در صورت آزادی دالرها، سئول 
را تنبیه خواهد کــرد، پول هــای ایران را 
آزاد نکرد. آزادی این بخــش از میلیاردها 
دالر دارایــی ایــران در کشــورهای دنیا، 
از عهده دولت روحانــی برنیامد. خبر روز 

یکشنبه رسانه شــورای عالی امنیت ملی 
اما می توانست دستاوردی چشمگیر و قابل 
توجه در کارنامه یک ســال و اندی ابراهیم 
رئیسی باشد که دولتش با توجه به ناکامی ها 
در مهار تورم، احیای برجام، ساخت مسکن 
و به طور کلی تحقق وعده های انتخاباتی؛ به 

دولت »بی دستاورد« معروف شده است. 
از ایــن رو پس از آنچه نورنیوز منتشــر 
کرد، رسانه های بسیاری آن را بازنشر دادند 
و تایید کردنــد. حتی برخی رســانه های 
خارجی نیز به آن پرداختند. ایرنا، خبرگزاری 
دولــت آزادی دالرهــا در ازای نمازی ها را 

نتیجه گمانه زنی های ابراهیم رئیســی با 
آنتونیو گوتــرش، دبیرکل ســازمان ملل 
متحد در جریان ســفر اخیر او به نیویورک 
دانســت و فارس درباره این خبر با اشاره به 
اعتراضات خیابانی این روزها نوشت: »اینکه 
در این شــرایط آمریکا حاضر شــده برای 
مبادله نمازی ها دالر آزاد کند یعنی رسما 
اغتشاشــگران در خیابان سر کار هستند و 
نظام جمهوری اســالمی ایران با رویکردها 

و سیاست ورزی خود پابرجا خواهد بود.«

 تکذیب مقامات و تایید یک رسانه
دیروز امــا در حالی که تنهــا یک روز از 
تحلیل و تفسیرها درباره آزادی پدر و پسر 
متهم به جاسوسی در ایران و آزادی دالرهای 
ایرانی می گذشت، مشخص شد که آن خبر 

خوش فیک بوده است!
 ابتدا چنــد نهاد آمریکایی و مشــخصا 
شــورای امنیت ملی آمریکا آن را تکذیب و 
اعالم کرد هیچ توافقی مبنی بر آزادسازی 
دالرهای بلوکه شــده ایران در کره جنوبی 
وجود ندارد و آمریکا نیز برنامه ای برای رفع 

بلوکه شدن این دالرها ندارد. 
ســاعاتی بعد ناصر کنعانی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران این ادعا را تایید کرد 

و گفت که آزادی نمازی ها ارتباطی با آزادی 
اموال بلوکه شده ایران ندارد. او در نشست 
خبری خود با خبرنگاران، آنها را به اظهارات 
روز یکشــنبه غریب آبادی، دبیر کل ستاد 
حقوق بشر قوه قضائیه ارجاع داد که گفته 
بود آزادی نمازی هــا در چارچوب اقدامات 

انسان دوستانه بوده است.  
علی رغــم تکذیــب مقامــات ایرانی و 
آمریکایی، خبرگزاری تســنیم اما ساعاتی 
بعد نوشــت: »مذاکرات مربــوط به تبادل 
زندانیان و آزادســازی منابع ارزی ایران در 
کشورهای خارجی، ماه ها قبل انجام شده 
بود لیکن طرف آمریکایــی پس از چند بار 
کارشکنی، اخیرا برای اجرای توافقات قبلی 
اعالم آمادگی کرد.« این رسانه ادامه داد که 
»تنها مانع در این خصوص، تعیین حساب 
و بانک عامل مــورد پذیرش طرفین بود که 
اخبار رســیده حاکی است این بانک هم در 
یکی از کشورهای منطقه تعیین شده و مورد 
توافق طرفین قرار گرفته اســت. همچنین 
»تبادل چهار زندانی در ایران با چهار زندانی 
در آمریکا به عالوه آزادســازی منابع ارزی 
ایران در کــره جنوبی« مــورد توافق قرار 
گرفته لیکــن آزادی »باقر نمــازی« که به 
دالیل انسان دوستانه انجام شده، ارتباطی 

به توافق ذکر شده ندارد.«

 زوایای پنهان
خبر رســانه نزدیک به سپاه اما در حالی 
است که همچنان واشــنگتن و مقامات آن 
حرفی از آزادسازی دالرهای ایران نزده اند. از 
سوی دیگر تکذیب ارتباط آزادی نمازی ها 
با دالرهای بلوکه شــده و اظهارات درباره 
دالیل انسان دوســتانه بــرای آزادی آنها، 

سوال برانگیز شده است. 
در روابط سیاســی ایران و آمریکا، آزادی 
زندانیان معموال همراه با بده- بستان امتیازها 
یا مبادلــه زندانی اســت. خبرگزاری فارس 
فروردین امســال درباره آزادی نمازی ها در 
ازای پول های بلوکه شده ایران، نوشت: »چرا 
باید آمریکا با پول های بلوکه شده ایرانی و به  
صورت یک طرفه با ایــران مذاکره و معامله 

کند و در این  بین، وزن مذاکرات به ســمت 
طرف آمریکایی بیشــتر بشــود؟ چه کسی 
و یا چه کســانی در موضوع تبــادل در حال 
رایزنی هستند که این چنین ارزان به دنبال 
آزادی خائنیــن آمریکایی هســتند؟ قطعا 
هیچ عقل ســلیمی قبــول نمی کند که این 
معامله یک طرفه و بــدون آزادی هیچ ایرانی 
و یا با چنین قیمت نازلی انجام شــود و قطعاً 
این معامله با چنین شاخصه ای، خالف عزت 
و مصلحت خواهد بود.«بر اساس آنچه فارس 
نوشــته، آزادی زندانیان آمریکایی حتی در 
ازای پول های بلوکه شــده ایرانی نیز ارزان و 
خالف عزت و مصلحت است. از این رو پذیرش 
آزادی نمازی ها بدون مذاکره بر سر یک امتیاز 
برای ایران کمی سخت اســت. هرچند که 
برخی دیگر مطرح می کنند که کهولت سن 
باقر نمازی در این آزادی دخیل بوده است. آیا 
واسطه ها ایران را متقاعد کرده اند که نمازی ها 
را صرفا برای نشان دادن حسن نیتش آزاد و 

گرفتن امتیاز را به مرحله بعد موکول کند؟ 

آمریکا رکب می زند؟
اما حتی اگر بپذیریــم که آزادی نمازی 
انسان دوســتانه و بدون بده- بستان های 
مرسوم ایران و آمریکا درباره زندانی ها باشد، 
سوال دیگری که مطرح می شود، سرنوشت 

دالرهای بلوکه شده ایران است.
تالش هــای چندســاله بــرای آزادی 
دالرهای ایرانــی آن را به پرونــده ای برای 
محک زدن توان سیاسی دولتمردان تبدیل 
کرده است و توفیق در آن امتیازی مثبت در 
کارنامه عملکرد دولت رئیســی خواهد بود 
اما با بی اعتمادی که بــه آمریکا وجود دارد، 
چنین اتفاقی رخ خواهــد داد؟ آیا آنچنانکه 
خبرگزاری فارس نوشــته آمریــکا مجوز 
آزادی آن دالرها را می دهد تا همه بدانند که 
»جمهوری اسالمی کماکان با رویکردها و 
سیاست ورزی های خود پابرجاست« یا اینکه 
آمریکا با بهره گیری از این فرصت برای فشار 
بیشتر بر ایران، راه دسترسی به این دالرها را 
بیش از پیش مسدود خواهد کرد؟تا اینجای 
کار که واشنگتن اعالم کرده برنامه ای برای 
دادن چنین مجوزی ندارد. گذشــته از آن 
چندین کشــور اروپایی طرح تحریم هایی 
تازه علیه ایران به دلیل اعتراضات و مسائل 
حقوق بشــری را ارائه کرده انــد! کانادا نیز 
دیروز 9 نهاد و مقام ارشــد نظامی ایران را 
تحریم کرد. فشارها بر کشورهای غربی برای 
خودداری از هرگونه توافق و تسامح با ایران 
نیز وجود دارد. با این تفاســیر باید گفت که 
سرنوشت تمام دارایی های بلوکه شده ایران 
در کشــورهای مختلف جهان دستخوش 
سیاست ها و وقایع مختلفی است که اخبار 
آزادســازی آنها را میان ســراب و واقعیت 

سرگردان کرده است!
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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

تا اینجای کار که واشنگتن 
اعالم کرده برنامه ای برای دادن 

مجوز آزادسازی دالرهای 
ایران ندارد. گذشته از آن 

چندین کشور اروپایی طرح 
تحریم هایی تازه علیه ایران به 

دلیل اعتراضات و مسائل حقوق 
بشری را ارائه کرده اند! کانادا 
نیز دیروز 9 نهاد و مقام ارشد 

نظامی ایران را تحریم کرد

چند نهاد آمریکایی و مشخصا 
شورای امنیت ملی آمریکا 

خبر  آزادسازی دالرهای 
بلوکه شده ایران در کره 

جنوبی به ازای آزادی نمازی ها 
را تکذیب و اعالم کردند هیچ 

توافقی در این مورد صورت 
نگرفته است و آمریکا نیز 
برنامه ای برای رفع بلوکه 

شدن این دالرها ندارد

آزادی هفت هزار میلیارد دالر مسدود شده ایران در ازای نمازی ها تکذیب شد؛

دستاوردسازی با خبر  خوش فیک

سعید زیباکالم نوشت: آقای رئیسی! پیشنهاد شما برای 
تبدیل دانشگاه ها و حوزه به مکان اعالم اعتراض ، خالف اصل 

۲۷ قانون اساسی است.
این استاد اصولگرای دانشگاه تهران در واکنش به اظهارات 
اخیر ابراهیم رئیسی مبنی بر استفاده از حوزه و دانشگاه برای 
اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، در کانال تلگرامی خود نوشت: 
از این اظهارات به وضوح می توان نتیجه گرفت که از نظر آقای 
رئیس جمهور، بســتر اعتراض همان دانشگاه و حوزه و مراکز 
فرهنگی و علمی است. اما ایشان مدعی اند که از قانون اساسی 

الهام گرفته اند که کرســی های آزاداندیشــی محل شنیدن 
اعتراضات است.

آقای رئیس جمهور! آیا برای شما روشن است که با حصر 
اعتراضات و تجمعات در چارچوب کرسی های آزاداندیشی، 

اصل ۲۷ قانون اساسی را بالکل منتفی و بالموضوع کرده اید؟
آقای رئیس جمهور! آیا برای خود شما روشن است که معنی 
حرف جنابعالی مصداقا این است که هر کس دربارۀ مرگ مهسا 
امینی، ”گشــت ارشــاد“، و ”حجاب اجباری“ اعتراض دارد 
نظرات و اســتدالالت خود را بزند زیر بغلش و تشریف ببرد به 

یک دانشگاهی و درخواست کرسی آزاداندیشی بدهد و …؟
جناب آقای رئیسی! شــما به زبان بی زبانی این سیاست 
پیشتر اعمال شده را اینک اعالم می کنید: ایهاالّناس! اعتراض 
و تجمع و راهپیمایی و تظاهرات، ممنوع. هر کســی اما نظر و 
اندیشه ای در هر زمینه ای دارد شاید بتواند در دانشگاه یا حوزه 
مطرح کند!آقای رئیس جمهور! این سیاست شما بپای فقه و 
فقاهِت مقامات نظام و از آن رهگذر البته به غلط، بپای دین و 
دیانت بطور کلی نوشته می شود. روشن است که عدم تصریح 
به این سیاست، معترضان دیروز و امروز را از پی بردن به وجود 

چنین سیاســتی بازنمی دارد.آقای رئیس جمهور! امیدوارم 
برای شما، سایر مقامات، و مجتهدان حوزوِی مدافع این قبیل 
سیاست ها روشــن باشــد که این قبیل سیاستگذاری ها چه 

عواقب خونبار و ویرانگری در کوتاه مدت خواهد داشت.

سعید زیباکالم: 

پیشنهاد رئیسی درباره مکان اعالم اعتراض  خالف قانون اساسی است

خبر

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: در کردستان عراق، ۴۰ 
نقطه را با بیش از ۷۰ موشک و ده ها پهپاد انتحاری مورد هدف 
قرار دادیم که با دقت 99 درصدی همراه بود؛ این سنگین ترین 
اقدام عملیات موشکی و پهپادی ســپاه بود که نتیجه بسیار 

خوبی را به همراه داشت.سردار محمد پاکپور درباره اقدامات 
اخیر نیروی زمینی سپاه در انهدام مراکز تروریستی کومله و 
دموکرات مستقر در منطقه اقلیم شمال عراق، اظهار داشت: 
عناصر تجزیه طلب کومله و دموکرات در ســال های گذشته 
تحرکاتی را علیه کشورمان داشتند؛ بدین ترتیب که تیم هایی را 
برای انجام اقدامات تروریستی به داخل کشورمان اعزام کردند، 
اما عمده این تیم ها بعد از ورود به خاک  جمهوری اسالمی ایران 
مورد شناسایی و انهدام قرار گرفتند؛ عالوه بر این از سال 1۳9۵ 
به بعد نیز این گروه های تجزیه طلب در اقلیم شمال عراق شروع 
به ایجاد پایگاه های عملیاتی و مراکز آموزشی کردند.وی افزود: 
به واسطه تحرکات یادشده مرتباً به مسئوالن اقلیم شمال عراق 
به  صورت یادداشت اعتراضی، فراخوانی بعضی از مسئوالن 
اقلیم، اعزام هیأت هایی به شمال عراق، اعتراض خود را به این 

افراد اعالم کردیم و هر ســال به آن ها گفته شده که مقصود و 
هدف این عناصر تجزیه طلب، ایران اســت.پاکپور ادامه داد: 
اما بی توجهی مسئوالن اقلیم شــمال عراق به هشدار هایی 
که می دادیم، باعث شد تا شهریور سال 1۳9۷ محل کنگره 
حزب دموکرات را مورد اصابت قرار دهیم که تلفاتی هم برای 
تروریست ها به همراه داشــت؛ مجدداً دو سال بعد بعضی از 
مقر های آن ها را مورد حمله قرار دادیم که باز هم مســئوالن 

اقلیم شمال عراق همان پاسخ های قبلی را اعالم کردند.
فرمانده نیروی زمینی ســپاه تأکید کــرد: بنابر بعضی از 
اطالعاتی که داریــم، گویا اراده ای در برخــورد با این عناصر 
تروریستی نزد مسئوالن اقلیم وجود ندارد؛ حدود یک ماه و 
نیم پیش وزارت اطالعات، گروه تروریستی که قصد خرابکاری 
در مراکز هسته ای اصفهان را داشــت، شناسایی و بازداشت 

کرد؛ در اعترافات آن ها آمده که رژیم صهیونیستی با حضور 
در پایگاه های گروههای تروریســتی مستقر در اقلیم شمال 
عراق، افرادی را انتخاب کرده و با بردن آن ها به اسرائیل و پس 
از ارائه آموزش های الزم، تیم های آموزش دیده را برای انجام 
فعالیت های تروریســتی به داخل خاک ایران می فرستند؛ 
لذا می توان این پایگاه ها را پایگاه های رژیم صهیونیستی نیز 
دانست.وی اضافه کرد: وقتی این اقدامات از سوی آن ها روی 
داد، صبر ما هم به سر آمد و باعث شد که عملیات های انهدام 
پایگاه های تروریســت ها را آغاز کنیم به همین منظور ابتدا 
گلوله باران توپخانه ای و راکتی پایگاه های تروریســت های 
مستقر در حاشیه مرز های کشورمان را آغاز کردیم و بعد از آن 
تا عمق 1۳۰ کیلومتری مرز های کشورمان پایگاه های عناصر 
تروریستی را مورد اصابت قرار دادیم؛ البته قبالً اعالم کرده بودیم 
که مردم از نواحی پیرامونی مراکز تجمع تروریست ها فاصله 

بگیرند؛ چون مقر آن ها را مورد هدف قرار می دهیم.
فرمانده نیروی زمینی ســپاه بیان کرد: ما به این نتیجه 
رسیدیم که باید کار خود را ادامه دهیم تا به هدف خود یعنی 

جلوگیری از ورود تروریست ها به خاک کشورمان برسیم.

فرمانده نیروی زمینی سپاه: 

در کردستان عراق، ۴۰ نقطه را با ۷۰ موشک و ده ها پهپاد هدف گرفتیم

خبر


