
ادعای پاریس:
  ۷ فرانسوی در ایران زندانی هستند

کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه که پیشتر 
مدعی زندانی بودن پنج فرانسوی در ایران شده بود، 
اعالم کرد این تعداد به هفت نفر افزایش یافته است. 

وی هویت این افراد را فاش نکرد. 
کولونا در مصاحبه با روزنامه »لو پاریزین« گفت: 
ما در مورد دو تن از اتباع فرانسه نگرانی هایی داشتیم 
و بر پایه آخرین بررسی ها به نظر می رسد که آنها نیز 
بازداشت شده اند. وی ایران را به »باج خواهی« متهم 
کرد و افزود: یادآوری تعهــدات بین المللی به ایران 
بیش از هر زمان دیگری مهم است. این شیوه بدی 

برای حمله به فرانسه است. 
    

رئیسی قانون انتقال محکومان 
بین ایران و بلژیک را ابالغ کرد

سید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور در اجرای 
اصل ۱۲۳ قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران، 
»قانون معاهده انتقال محکومــان بین جمهوری 
اسالمی ایران و پادشــاهی بلژیک« را که در جلسه 
علنی روز چهارشــنبه دوم شهریور مجلس شورای 
اســالمی تصویب و در تاریخ چهارم آبان  ۱۴۰۱ از 
سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده 
واحده و معاهده پیوست آن موافق با مصلحت نظام 
تشخیص داده شد، برای اجرا به وزارت دادگستری 
ابالغ کــرد. با توجه بــه اصل ۱۲۵ قانون اساســی 
جمهوری اسالمی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط 
به انجام تشریفات مندرج در ماده )۲۲( معاهده یاد 

شده است.
    

شریعتی:
به بیانیه ۲۲۷ نماینده افتخار می کنیم

مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در مجلس 
شورای اسالمی در تذکری شفاهی در جریان جلسه 
علنی مجلس شورای اسالمی گفت: در جلسه صبح 
مناقشــه ای در جلســه صورت گرفت و تعدادی از 
همکاران تذکراتی پیرامون بیانیه مجلس شــورای 
اسالمی و نامه جعلی منتشر شــده ارائه کردند که 
بنده الزم می دانم در این زمینه شفاف سازی کنم. 
یک بیانیه با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان از تریبون 
مجلس قرائت شد که قابل دفاع است. در این بیانیه ما 
خواستار برخورد با افرادی که ناامنی ایجاد کرده، قتل 
انجام داده اند و امثال شهید علی وردی را به شهادت 
رساندند شده ایم. این بیانیه قابل دفاع بوده و به آن نیز 

افتخار می کنیم.
    

سخنگوی وزارت خارجه: 
مکرون با یک فرد منفور و بازیچه  

دیدار کرده
ســخنگوی وزارت امور خارجه دیــدار امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانســه با مســیح علینژاد 
و همراهان وی را در حاشــیه مجمع صلح پاریس 
محکوم و تاکید کرد: جای شگفتی است که رئیس 
جمهور یک کشور مدعی آزادی با تنزل دادن سطح 
خود، با فرد منفور و بازیچه ای دیدار می کند که طی 
ماه های اخیر تالش کرده به وضوح به نفرت پراکنی 
و اقدامات خشــونت بار و تروریستی در جمهوری 

اسالمی ایران دامن بزند.
ناصر کنعانی گفت: اینگونه اقدامات ضد ایرانی 
بدون شــک در حافظه مــردم بــزرگ ایران حک 

خواهد شد.
    

درخواست  50 نماینده مجلس؛
بررسی خارج از نوبت یک طرح تنبیهی

محمد صالح، جوکار نماینده مردم یزد در مجلس 
گفت: نمایندگان با امضای نامه ای خطاب به هیات 
رئیسه خواستار بررسی خارج از نوبت طرح تشدید 
مجازات همکاری کنندگان با کشورهای متخاصم 
علیه منافع و امنیت ملی کشــور، شدند. وی افزود: 
طبق آیین نامه داخلی مجلــس هر گاه حداقل ۵۰ 
نفر از نمایندگان خواستار بررســی خارج از نوبت 
طرح یا الیحه ای شوند، این موضوع در صحن مجلس 
به رأی گذاشته می شــود و در صورت تصویب طرح 
 یا الیحه مــورد نظر خارج از نوبت مورد رســیدگی 

قرار می گیرد.
    

معاون دبیرکل حزب اهلل:
لبنان از دریافت ۶۰۰  هزار تن 

سوخت ایران محروم شد
نعیم قاســم، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در 
پیامی توئیتری نوشــت که این کشــور از دریافت 
۶۰۰ هزار تن کمک ســوخت ایران به ارزش حدود 
۳۵۰ میلیون دالر محروم شده است. وی افزود که به 
این ترتیب لبنان به مدت پنج تا شش ساعت در روز 
برای چند ماه محروم از برق شده است. قاسم در پایان 
توئیت خود از هشــتگ »لعنت بر آمریکای ظالم« 

استفاده کرد.
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»کورد، فارس، ارمنی؛ بونالر تورکون 
دوشمنی«؛ این شبه ضرب المثل که 
در ترکیــه و آذربایجــان طرفداران 
بسیار دارد، نمونه روشنی از سیاست 
فاشیستی مبتنی بر قوم گرایی رجب 
طیب اردوغان در ترکیه اســت که در 
جمهوری آذربایجان نیز با ابعاد وسیع 
گسترده شــده و کوبیدن بر طبل آن 
دستور کار اصلی و همیشگی رسانه های 

باکوست. 
هر بار هم تنش میان تهران و باکو 
باال می گیرد این دســتور کار از میدان 
رسانه به ادبیات باالترین مقامات باکو 
تســری می یابد؛ تازه ترین نمونه اش 
اظهارات اخیر الهام علی اف در نهمین 
اجالس سران سازمان  کشورهای تُرک 
در سمرقند ازبکستان است که گفته 
است: »ما به تالش خود ادامه خواهیم 
داد تا هموطنان ما که به سرنوشت تلخ 
از کشور آذربایجان جدا شده اند، زبان 
و سنت و فرهنگ ما را حفظ کنند و به 
اندیشه آذربایجانی گری وفادار بمانند.«

علی رغم خویشتن داری همیشگی 
و گاه مخرب ایران در برابــر باکو، این 
گفته های علی اف بــا واکنش برخی 
نمایندگان مجلــس مواجه و موجب 
شــد که نایب رئیس مجلس ایران با 
یادآوری جدایی آذربایجان از ایران طی 
عهدنامه های گلستان و ترکمانچای، 
اخطــاری کنایه آمیز دهــد که »نوه 

نمی تواند منکر پدربزرگ شود!«

 دست نشانده ای برای
تحقق یک رویا؟

اقدامات و اظهــارات تحریک آمیز 
باکو علیه تهران و نشانه های شکنندگی 
روابط این دو تازگی ندارد. »توســعه 
ایرانی« هفته گذشــته در گزارشــی 
تحت عنــوان »کار تهــران- باکو به 
کجا خواهد کشــید؟« به بررسی این 
موضوع پرداخت اما یک سوال اساسی 
دیگر در این میان، این است: »چگونه 
آذربایجانی که تا ۲۰۰ سال پیش جزوی 
از خاک ایران بود، اینگونه سیاســت 
تاختن بر ایران را در پیش گرفته است؟ 

پشت علی اف به کجا گرم است؟«
پاسخ این پرسش را بیش از هر چیز 
می توان در رویای عثمانی بزرگ رجب 
طیب اردوغان جســتجو کــرد. الهام 
علی اف دو سال پیش، جشن پیروزی 
در قره باغ را با دعوت از اردوغان برگزار 
کرد؛ هر دو کنار یکدیگر، دوش به دوش 

هم رژه نظامــی دیدند، مارش نظامی 
شــنیدند و پیروزی را جشن گرفتند؛ 
گویی دو رئیس جمهور در یک کشور 

بودند. 
علی اف در دعــوت از اردوغان حق 
داشت؛ چراکه پیروزی اش در قره باغ 
را مرهون حمایت حداکثــری او بود؛ 
هم حمایت سیاســی و هــم حمایت 
نظامی و تســلیحاتی. همان زمان هم 
بود که اردوغان با خواندن شعر معروف 
آراز، شــعر محبوب پان ترک ها برای 
جدایــی آذربایجان از ایران، چشــم 

طمع خود را به ایران نشــان داد.  بهار 
امســال هم وقتی اردوغان به دعوت 
علی اف به باکو رفت، دو رئیس جمهور با 
لباس هایی یکدست و یک شکل روبروی 
دوربین ها نشستند و اردوغان گفت که 
»سطح روابط دوجانبه ما، نه تنها برای 
 منطقه، بلکه برای کل جهان می تواند 

الگو باشد.«
تحلیلگران اما تاکید می کنند که 
رابطه رجب و الهام نه الگویی از روابط 
دوجانبه دو همســایه، بلکه الگویی از 
یک حکومت دست نشانده در باکوست!

 کنار    باکو،   مقابل تهران
 اردوغان در کنار تمام حمایت هایش 
از باکو، در مسئله ایران نیز همواره حامی 
علی اف بوده اســت. به باور بسیاری او 
درباره ایران نه تنها حامی، بلکه محرک 
علی اف اســت؛ تحریکی که تاکنون 
چندین بار در اظهارات اردوغان دیده 

شده است. 
ولع اردوغان برای احیای عثمانی 
بزرگ و مداخله نظامی و تســلیحاتی 
آن در جبهه های مختلــف منطقه از 
لیبی گرفته تا ســوریه و عراق، زنگ 
خطری است که تحلیلگران چند سالی 

است نسبت به آن هشــدار می دهند. 
موضع اردوغان در مواقع تقابل تهران 
و باکو، این خطر را برای ایران دوچندان 

می کند.
اردوغان همــواره در این مواقع در 
کنار علی اف و در برابر ایران ایســتاده 
است. عالوه بر شعر جدایی طلبانه ای که 
او پاییز دو سال پیش در جشن پیروزی 
قره باغ در باکو خواند، پاییز پارســال 
هم وقتی جمهوری آذربایجان پس از 
تسلط بر قره باغ، مانع تردد کامیونداران 
ایرانی و حاشیه ساز شد، اردوغان از ایران 

خواست که »عاقالنه« رفتار کند. 
او در واکنش به نزدیکی باکو - تل آویو 
هم گفت: »من این مســئله را با آقای 
علی اف صحبت کردم. او موضعی اصولی 
در این رابطه دارد و به نظر نمی رسد از 

مواضعش عقب بنشیند.«
اردوغان پاییز پارسال در اظهاراتی 
دیگر، در خصــوص اختالفات پیش 
آمده میان ایران و جمهوری آذربایجان، 
بار دیگر به شــمار ترک زبانان در ایران 
اشــاره و اظهار کرد: »ایــران به دلیل 
روابط آذربایجان و اســرائیل، به تقابل 
بــا آذربایجــان نمی پردازد. شــمار 
شهروندان ترک  در ایران معلوم است 

و دولت این کشور هم این را در نظر دارد. 
این کار ساده ای نیست.«

مطالعه گفته های اردوغان در مقاطع 
و موقعیت های مختلف نشان از اشارات 
هرازگاهی او به جمعیت ترک زبان ایران 
دارد؛ اشــاراتی که اردوغان با احتیاط 
مطرح می کند، اما بــه هر حال بیانگر 

مواضع اوست.

 تبریک به نتانیاهو؛ 
اهرمی برای پیروزی برابر ایران

آنهایی که علی اف را دست نشانده 

اردوغان می داننــد، تاکید می کنند از 
همین روست که آنچه علی اف درباره 
ایران، روســیه، کرد ها و ارمنســتان 
می گوید بازگویی و بازنمایی سیاست 
و قوم گرایی اردوغان اســت. در عوض 
اردوغان نیز با حمایــت حداکثری از 
علی اف دست او را در پیشروی به سوی 

گسترش مرزهای خود باز می گذارد. 
در این میــان اســرائیل نیز مانند 
همیشــه نقش منحصر به فرد خود را 
دارد. اردوغان جزو اولین سیاستمدارانی 
بود که هفته گذشته پیروزی بنیامین 
نتانیاهو در انتخابات کنست اسرائیل 

را تبریک گفت. 
در پیام تبریک او آمــده بود: »من 
معتقدم که کابینه جدید به همکاری 
میان کشــورها در همه بخش ها ادامه 
خواهد داد، تا صلــح و ثبات در منطقه 

برقرار باشد.«
در واقع اگر پشت علی اف به اردوغان 
در ترکیه گرم است، اسرائیل و به طور 
ویژه اسرائیلی با کابینه راست افراطی 
پشــتگرمی دیگری بــرای هر دوی 
آنهاســت چراکه اهرم بی بدیلی برای 
رقابت اردوغان با ایران در منطقه است. 
با این تفاســیر در واقع آنچه امروز 
برای ایــران مخاطره آمیز اســت، نه 
باکو بلکه آنــکارا، اردوغــان و جنون 
کشورگشایی آن است که ثبات ایران 
در مرزهای شمالی را با تهدید مواجه 
کرده اســت؛ موضوعی که با غفلت در 

دیپلماسی ایرانی مواجه شد. 
دو ســال پیش وقتــی جمهوری 
آذربایجان کلید جنــگ قره باغ را زد، 
بسیاری از کارشناســان، دیپلماسی 
ایران را منفعالنه ارزیابی کرده و نسبت 
به آن هشــدار دادند. تحوالت قره باغ 
با حضور مســتقیم ترکیه و روســیه 
و در غیبت ایران رقم خــورد. نهایت 
دیپلماسی ایران در چندین رفت و آمد 
عباس عراقچی، معاون امور سیاســی 
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه وقت 
به چهار کشور ترکیه، روسیه، جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان خالصه شد که 
در نهایت نیز تاثیری در روند تحوالت 

قره باغ نداشت. 
در دولت کنونی نیز به نظر می رسد 
مانند تمام سال های پیشین، تمرکز 
چنان بر دشمنی آمریکا و غرب است 
که از دشمنی ها و رفتارهای خصمانه 
همســایگان غفلت شــده و کماکان 
دیپلماسی انفعال ادامه دارد. این انفعال 
اما در صورت تــداوم، در آینده نزدیک 
چالش بزرگی برای ایران خواهد آفرید. 

پشت علی اف در لفاظی علیه ایران به کجا گرم است؟

کشورگشایی واگیردار اردوغان
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محبوبه ولی
روی موج کوتاه

اردوغان جزو اولین 
سیاستمدارانی بود که هفته 

گذشته پیروزی بنیامین 
نتانیاهو در انتخابات کنست 
اسرائیل را تبریک گفت. در 

پیام تبریک او آمده بود: »من 
معتقدم که کابینه جدید به 
همکاری میان کشورها در 
همه بخش ها ادامه خواهد 

داد، تا صلح و ثبات در منطقه 
برقرار باشد«

اردوغان در دیدار با 
علی اف گفت که »سطح 
روابط دوجانبه ما، نه تنها 

برای منطقه، بلکه برای 
کل جهان می تواند الگو 

باشد.« تحلیلگران اما تاکید 
می کنند که رابطه رجب 

و الهام نه الگویی از روابط 
دوجانبه دو همسایه، بلکه 

الگویی از یک حکومت 
دست نشانده در باکوست!

احکام اولیه دادگاه های ناآرامی های اخیر در تهران صادر 
شــد که طی آن یک نفر به اعدام و پنج نفــر دیگر به حبس 

محکوم شدند. 
به گزارش انتخاب، قوه قضاییه اعالم کرد: »بر اساس احکام 
صادره، فردی که یک مرکز دولتی را به آتش کشیده بود، به 
اتهام اخالل در نظم و آسایش عمومی، اجتماع و تبانی برای 
ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی، محاربه و افساد فی االرض- 
محاربه از طریق به آتش کشیدن )تحریق و تخریب عمدی( 

به مجازات اعدام محکوم شد.
پس از برگزاری دادگاه تعدادی از متهمان اغتشاشــات 
در اســتان تهران، احکام بدوی این پرونده ها از سوی دادگاه 

انقالب صادر شد.

با دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی قاطع 
ســریع و بر مبنای عدالت و قانون و بدون هیجان زدگی به 
پرونده های اغتشاشــات، در هفته های اخیر، روند بررسی 
پرونده های متهمان اغتشاشات اخیر، آغاز و دادگاه متهمان 

در حال برگزاری است.
برهمین اساس، پس از برگزاری دادگاه تعدادی از متهمان 
اغتشاشات در استان تهران، احکام بدوی این پرونده ها از سوی 

دادگاه انقالب صادر شد.
همچنین احکام ۵ متهم اغتشاشات اخیر نیز توسط شعبه 

پانزدهم و بیست و هشتم دادگاه انقالب صادر شده است.
این متهمان براســاس اتهاماتی از قبیل اجتماع و تبانی 
برای ارتکاب جرم برضد امنیت ملی و اخالل در نظم و آسایش 

عمومی، به مجازات های حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم شده اند. 
آرای صادره بدوی بوده و قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر 
خواهد بود. همچنین به دلیل قطعی نشدن احکام صادره، بر 
اساس قانون، جزییات پرونده قابل انتشار نمی باشد که پس از 
قطعی شدن احکام در دادگاه تجدید نظر جزییات آن ها اطالع 

رسانی خواهد شد.«

 کیفرخواست ۱۶۴ نفر صادر شد
در همین راستا، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری 
در حاشیه بازدید از ندامتگاه مرکزی بندرعباس، از صدور قرار 
مجرمیت و کیفرخواست برای ۱۶۴ نفر از متهمین جرایم علیه 
امنیت اخیر در این استان به اتهام »اجتماع و تبانی به قصد اقدام 
علیه امنیت کشور«، »فعالیت تبلیغی علیه نظام«، »اخالل در 
نظم عمومی«، »اغتشاش«، »تحریک مؤثر به قتل و کشتار«، 
»تمرد توأم با ضرب و جرح مأموران حافظ نظم و امنیت« و 

»تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی« خبر داد.
وی تصریح کرد: شعب دادســرا در زمان معقول، پرونده 

متهمین اغتشاشات و آشوب های اخیر را مورد بررسی قرار 
داده اند و پرونده این افراد پس از صدور کیفر خواست به همراه 
دالیل، مستندات و ضمائم پرونده به دادگاه ارسال شده است.

قهرمانی افزود: با توجه به مطالبه عمومی و دستور مؤکد 
ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص، وقت رسیدگی 
دادگاه با رعایت مواعد و در ســریع ترین زمان قانونی تعیین 
شده و اولین جلسه این دادگاه پنجشنبه همین هفته با حضور 

شکات و وکالی متهمین برگزار خواهد شد.

صدور احکام اولیه دادگاه ناآرامی های اخیر در تهران؛

اعدام برای یک متهم اعتراضات

گزارش

عضو مجمع محققین و مدرســین حوزه علمیه قم گفت: 
تعدادی از روحانیونی که به هرحال در جامعه شناخته شده اند، 
با افراط و تفریط هایی که الزم نیســتند، باعث می شوند مردم، 

مخصوصا نســل هایی که دو یا سه دهه بعد از ســال ۵۸ به دنیا 
آمده اند، ضدیت با روحانیت را نشانه ای بارز از آزادی خواهی بدانند 
و بر همین اساس فکر کنند بدرفتاری با روحانیون اشکالی ندارد.

به گزارش وبگاه »نواندیش«، محمد تقی فاضل میبدی، با 
بیان اینکه »از اول هم حضور روحانیون در منصب های حکومتی 
اشتباه بود«، اظهار داشــت: در اولین روز هایی که در سال ۵۷ 
انقالب به ثمر نشسته بود، قرار بر این بود که بعد از رتق و فتق امور، 
روحانیون کار را به کارشناسان بسپارند و از مسئولیت های اجرایی 

کشور کنار بکشند.
وی ادامه داد: اما بعد ها روال به گونه ای پیش رفت که روحانیت 
در عرصه تصمیم گیری و اجرایی دست باال را داشت و به همین 
دلیل امروز که مردم گرفتاری های زیادی دارند و اصال امیدوار 

نیستند که گرفتاری های شــان حتی کمتر شود، همه چیز را 
از چشم روحانیت ببینند. آنهم در حالیکه مملکت ما مملکتی 
اسالمی اســت و اینکه روحانیون در معابر عمومی توسط عامه 
مردم با بدرفتاری روبرو شــوند، واقعا اتفاق بدی است که هم به 
وجهه روحانیت ضربه می زند و هم دین را با خدشه مواجه می کند.
این چهره نزدیک به جریان اصالحات گفت: ای کاش روحانیت 
حکومتی با در نظر گرفتن اینکه در عصر حاضر شرایط تغییر های 
زیادی داشته است، به هنگام توصیه های شرعی، مطالبات و نگاه 
نســل جدید را جدی بگیرد تا چهره و وجهه روحانیت بیشتر از 

این ضربه نبیند.
فاضل میبدی افزود: به عنوان مثــال این  روز ها دوباره بحث 
موتورســواری زنان در رسانه ها مطرح شــده است. مخالفت 

سرسختانه برخی از معمم ها در شرایطی است که این موضوع از 
اساس اشکالی ندارد. در واقع دوچرخه سورای زنان در خیابان با 
ماشین سواری آن ها هیچ فرقی نمی کند، در واقع تفاوتی نمی کند 
مرکبی که انسان سوار می شود ماشین، موتور و یا دوچرخه باشد.

این مدرس حــوزه توضیح داد: خانمی که ســوار دوچرخه 
می شود یا به خاطر صرفه جویی است و نمی خواهد هوا را آلوده 
کند یا اینکه می خواهد ورزش کند، لذا از هر جهت این خانم عمل 
خالف شرعی را مرتکب نشده است و اینکه به حجاب این خانم 

گیر بدهیم، شرعی و عقلی و به نفع کشور و اسالم نیست.
وی ادامه داد: اما برخی بنا به دالیلی که حتما برای خودشان 
محترم است و ارزش دارند، نسبت به »شرایط جدید« بی توجهی 
کرده و در نتیجه انواع محدودیت های بی مورد را پیش پای نسل 
جدید می گذارند و خب! می توانیم توقع داشته باشیم، نسبت به 

روحانیون دید مثبتی داشته باشد؟
محمد تقی فاضل میبدی در پایان گفت: روحانیت چاره ای 
جز کنار آمدن با شرایط روز ندارد. البته این به معنی این نیست که 

اصول اخالقی زیرپا گذاشته شود.

فاضل میبدی:

 افراط تعدادی از روحانیون باعث ضدیت نسل جدید با روحانیت شد

خبر


