
کوثری از اعزام نیروی زمینی به کردستان خبر داد
جنگ در راه است؟

نماینده تهران در مجلس از اعزام نیروی زمینی 
برای مقابله با تجزیه طلبان به کردســتان خبر داد. 
سردار محمد کوثری در گفت و گو با جماران، افزود: 
تجزیه طلبان به خصوص کومله، پژاک و دموکرات در 
منطقه اقلیم کردستان حضور پیدا کرده اند تا بتوانند 
قسمتی از کردستان را به دست بیاورند؛ به این خاطر 
نیروی زمینی به غرب کشور فرستاده شد تا بتوانند بر 
آنان غلبه پیدا کرده و در مرزها امنیت را برقرار کنند و 
مردم شهرهای کردستان به زندگی خود ادامه دهند.

    
راه حل یابی 

برای »برون رفت کشور از مشکالت« 
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس از برگزاری 
نشست مشــترک مجلس شورای اســامی با قوه 
قضاییــه و دولت بــه ترتیب در روزهای هشــتم و 
سیزدهم آذر خبر داد. ســید نظام الدین موسوی،  
گفت: در این نشست ها که به مناسبت هفته مجلس 
برگزار خواهد شد قرار اســت مسائل مشترک قوا و 
همچنین موضوعات روز و مشــکات کشور بحث و 
بررسی شــود و راه حل هایی جهت برون رفت از این 

مشکات تدبیر شود.
    

العربیه فارسی مدعی شد؛
توقف همکاری شرکت تایوانی 

با تهران بر سر مسئله پهپادها
یک شــرکت فناوری تایوانی که توسط ناظران 
غربی متهم به ارائه خدمات به ایران به منظور تولید 
پهپادهای انتحاری که روسیه آنها را علیه اوکراین به 
کار می برد شده است، اعام کرد تمام همکاری های 
خود را با تهران قطع خواهد کرد. به گزارش العربیه 
فارســی به نقل از »هیل«، کمپانــی تایوانی »اَتِن 
اینترنشنال«سازنده پایانه رایانه ای »صفحه کلید-
نشانگر-ماوس«  اعام کرده با توجه به نگرانی های 
غرب، پذیرش سفارش از ایران و صادرات محصوالت 

خود به این کشور را متوقف کرده است.
    

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس:
پارلمان اروپا جز هزینه دستاورد 
دیگری برای ایران نداشته است

رئیس کمیسیون امورداخلی کشــور و شوراها 
در مجلس با اشــاره به اقدام پارلمان اروپا مبنی بر 
قطع ارتباطات و گفتگوهای مستقیم میان این نهاد 
اروپایی و ایران، گفت: پارلمــان اروپا تا به امروز جز 
هزینه چیز دیگری برای جمهوری اسامی نداشته 
است و دســتاوردی از ناحیه پارلمان اروپا به ایران 
نرسیده اســت. محمدصالح جوکار در گفت وگو با 
ایسنا، اروپایی ها وابستگی جدی به آمریکا دارند و 
سیاست های آنها با سیاست ها آمریکایی تنظیم است. 
ما هیچ انتظاری از دولت های اروپایی نداریم. حتی در 
مذاکرات نیز اروپایی ها نقش پلیس بد را بازی کرده و 

در زمین آمریکا بازی کردند.
    

فرمانده سنتکام مدعی شد؛
تشکیل سامانه پدافندی »تله« 
برای مقابله با پهپادهای ایران 

فرمانده »سنتکام«، از ایران به عنوان »بزرگ ترین 
تهدید منطقه ای« یاد کرد و از همکاری واشنگتن با 
شــرکای منطقه ای خود برای آماده کردن سامانه 
پدافندی تحت عنوان »تلــه« ابتکاری آمریکایی- 

سعودی برای مقابله با پهپادهای ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، »مایکل کورال« 
در گفت وگو با »الشرق االوسط« همچنین بر ضرورت 
تداوم همکاری نظامی ریاض و واشنگتن برای ارتقای 

امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد.
    

پارلمان عراق حمالت ترکیه و ایران را 
بررسی می کند

نماینده فراکسیون ملی »سند« در پارلمان عراق از 
تشکیل جلسه پارلمان برای بررسی حمات ترکیه و 
ایران به خاک عراق در روز پنجشنبه )امروز( خبر داد. 
به گزارش ایلنا به نقل از الفرات نیوز، مرتضی الساعدی، 
تصریح کرد که وزیر امور خارجه عراق، رئیس دستگاه 
امنیت ملی و وزیر دفاع در این جلســه برای اطاع از 
اقداماتی که از ســوی ایران و ترکیه صورت گرفته و 

دالیل حمات پی در پی حضور دارند.
    

جانشین فرمانده سپاه:
با آشوبگران قاطعانه برخورد می کنیم

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: حتما با 
کسانی که در حوادث اخیر دست به جنایت و آشوب 
و تهدید زده و به اموال عمومی و اموال مردم آســیب 
رساندند، برخورد قاطع می کنیم. سردار علی فدوی در 
گفتگو با فارس افزود: ما به تکلیفمان عمل می کنیم نه 

به آنچه که دشمن تصور یا پیش بینی می کند. 
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وزیر امور خارجه با بیان اینکه در هشت هفته 
گذشــته دخالت های خارجــی در اوج خود قرار 
داشت، گفت: ما در دســتگاه دیپلماسی به طور 
مستمر با همسایگانی که تروریسم از آن کشورها 

به سمت ایران هدایت می شد، در تماس بودیم.
به گزارش ایرنــا، حســین امیرعبداللهیان 
در نخســتین نشســت خبری خود کــه دیروز 
)چهارشنبه( با حضور رسانه های داخلی و خارجی 
و اصحاب رسانه برگزار شــد؛ با تشریح تحوالت 
جدید در محیــط داخلی ایران، بــه ارایه دیدگاه 
های وزارت امور خارجه در این خصوص پرداخت 
و افزود: توطئه ای که بر اساس اسناد دقیق و موجود 
در دستگاه دیپلماسی کشور با هدف ایجاد جنگ 
تروریســتی، جنگ داخلــی و در نهایت تجزیه 
جمهوری اسامی ایران در هشت هفته گذشته 
با سوء استفاده از احساسات مردمی دنبال می شد، 

شکست خورد.
وی با یادآوری غائله زاهدان و مشکات امنیتی 
که در برخی از اســتان های غربی روی داد، اظهار 
داشت: به طور مشخص ۷۶ مرکز تروریستی و ضد 
انقاب در اقلیم کردستان فعال شدند و ساح های 
اسرائیلی و آمریکایی وارد کشور شد. وی ادامه داد: 
ما در هشت هفته گذشــته در دو مرحله در بغداد 
و تهران با مقامات عــراق، با تیم مهمی از مقامات 
امنیتی در دولت مرکزی عراق و در اقلیم کردستان، 
نشست های متعددی را داشــتیم و تصمیمات 

مهمی هم اتخاذ شد.
وزیر امور خارجه تاکید کــرد: مادامی که در 
چارچوب حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل 
متحد تهدید از سوی کشــوری همسایه متوجه 

ایران باشد، نیروهای مسلح ما برای تامین حداکثری 
امنیت ملی کشــور به اقدامات خودشــان ادامه 
خواهند داد. امیرعبداللهیان افزود: ما هم در دستگاه 
دیپلماسی و امنیتی کشور به گفتگوها و مذاکرات 
مان با مقامات کشور دوست و برادر برای عبور از این 

مرحله ادامه خواهیم داد.

تبادل پیام با آمریکا برای رفع تحریم ها 
ادامه دارد

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تبادل پیام میان 
ایران و آمریکا برای رفع تحریم ها از طریق اتحادیه 
اروپا و کشورهای واسط ادامه دارد، از مذاکره تیم 
سیاســی و نظامی ایران و اوکراین در کشور ثالث 
خبر داد و گفت: تاکنون هیــچ مدرکی مبنی بر 
استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ روسیه و اوکراین 

دریافت نکرده ایم.

سه کشور اروپایی و آمریکا 
درک درستی از تحوالت ایران نداشتند

وزیر امور خارجه در ادامه به دخالت های غربی 
ها در امــور داخلی ایران در هفته های گذشــته 
اشاره کرد و گفت: در تماس های خودم با مقامات 
کشــورهای جهان از جمله سه کشــور اروپایی 
فرانسه، انگلیس و آلمان در خصوص آنچه در ایران 
گذشت و انتقاد در محکومیت قوی اظهار نظرات 
سیاسی برخی از این مقامات و مقامات آمریکایی 
به صراحت مواضع جمهوری اسامی ایران را در 

روزهایی که پشت سر گذاشتیم منعکس کردیم.
امیرعبداللهیان تاکید کرد: سه کشور اروپایی، 
آمریکا و صهیونیست ها در درک درستی از تحوالت 

و وقایع نداشتند و مداخات زیادی را در عرصه های 
رسانه ای و اظهارنظرهای سیاسی به عمل آوردند؛ 
برخی از مقامات در این کشورها تاش کردند در 
روزهای بعد از اظهارات منفی خودشان با مصاحبه 
های متفاوتی تا حدودی اشتباهات خود را در این 

رابطه اصاح کنند.
وی افزود: در اغتشاشات اخیر من به مقامات 
اروپایی که مدعی دفاع از حقوق بشــر هستند به 
صراحت گفتم پلیس در ایران با صبری راهبردهای، 
خویشــتنداری کرد و اینکه بیش از ۵۰ پلیس و 
نیروی امنیتی ما توسط آشوبگران و اغتشاشگران 
با ساح گرم و سرد به شهادت رسیدند، اینکه چند 
هزار نیروی پلیس و مدافع امنیت ما مجروح شدند 
و آسیب های جسمی در این رابطه دیدند، نشان 
دهنده رعایت حقوق بشر و خویشتنداری پلیس 

و حافظ امنیت در جمهوری اسامی ایران است.

آژانس از مسیر فنی به مسیر سیاسی 
منحرف شده است

وزیر امور خارجه در پاســخ به ســوالی درباره 
آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم ها با توجه 
به قطعنامه اخیر شورای حکام گفت: یکی از نکاتی 
که در مذاکره برای رفع تحریم ها و رسیدن به نقطه 
پایان مذاکرات مطرح بود، حل مســائل اتهامی 
علیه جمهوری اسامی ایران بود. پیشنهاد طرف 
آمریکایی در تبادل پیام ها به ما این بود که برجام 
را مورد تایید قرار بدهیم اما مسائل فیمابین آژانس 
و جمهوری اسامی ایران در فرصتی مناسب در 

آینده حل و فصل شود.
وی ادامه داد: معنی این پیــام این بود که پیچ 

و مهره ها و توان هســته ای جدیدی که بر مبنای 
قانون راهبردی مجلس در کشور ایجاد شده است 
را به کنار بگذاریم و بعد از اینکه دست ایران کامًا 
خالی شد، در مورد مسائل بین ایران و آژانس اقدام 
کنیم که این مساله یکی از خطوط قرمز جمهوری 

اسامی است.

تیم سیاسی و نظامی ایران و اوکراین
 در کشور ثالث مذاکره کردند

وزیر امور خارجه در پاســخ به سوال خبرنگار 
ایرنا درباره اینکه خبری درباره دیدار کارشناسان 
نظامی ایران و اوکراین منتشر شده است. آیا این 
خبر را تایید می کنید؟ و جزئیات آن چگونه است و 
آیا این دیدار ادامه خواهد داشت یا خیر؟ گفت: قبا 
هم اعام کردم،  جمهوری اســامی درچارچوب 
همکاری نظامی و دفاعی با روسیه و قبل از شروع 
جنگ با اوکراین و زمانی که موضوع جنگ اوکراین 
مطرح نبود، یکی از اقام همکاری دفاعی بین دو 
کشور، فروش تعدادی بســیار محدودی پهپاد 

ایرانی به روسیه بود.
امیرعبداللهیان تصریح کــرد: تاکنون هیچ 
مدرکی از طــرف اوکراینی در اســتفاده از پهپاد 
ایرانی در او کراین نداشتیم و اخیراً تیم سیاسی و 
نظامی ایران و اکراین در یک کشور ثالث با یکدیگر 
گفتگو کردند و بررسی های خود را در این باره ادامه 

می دهیم.
رئیس دستگاه دیپلماســی کشورمان اظهار 
داشت: قبل از این نشست، وزیر خارجه اوکراین در 
آخرین تماس تلفنی که با من داشت، تاکید کرد که 
یک پهپاد به طور سالم به دست نیروهای نظامی 
اوکراین افتاده و این پهپاد روســی است اما شبیه 
پهپاد شاهد ۱۳۶ ایرانی است؛ من به وی اعام کردم 
آیا شــبیه بودن یک پهپاد به پهپاد ایرانی و اینکه 
پهپاد روسی است،  گواه این است که ایران به مواضع 

خود پایبند است.
امیرعبداللهیان تاکید کرد: ما به طرف روسی 
دوبار تاکنون اعام کردیــم و روس  به صراحت به 
ما گفتند که صرفاً از ساح های ساخت روسیه در 
جنگ علیه اوکراین استفاده شده است. البته ما از 
ادامه جنگ علیه اوکراین و درگیری و مناضعه بین 
روسیه و اوکراین ناخرسند هستیم و جنگ را راه 
حل نمی دانیم و همچنان به تاش های خود برای 
خاتمه جنگ و بازگشت صلح و آرامش به اوکراین و 

منطقه ادامه می دهیم.

تضمین اقتصادی و رفع مسائل باقیمانده 
آژانس باید حل شود

امیرعبداللهیان در پاسخ به سوالی درباره اظهار 
نظر وزیر خارجه انگلیس مبنی بر پذیرش متن ماه 
مارس توسط ایران برای رفع تحریم ها، گفت: متنی 
که االن روی میز قرار دارد در نتیجه گفت وگوهای 

چند ماهه در وین و ایده های مختلف در چندماه 
گذشته است؛ ما در سه موضوع همچنان با طرف 
آمریکایی تفاوت نظر و اختاف دیــدگاه داریم. 
طرفهای اروپایی با آمریکا هم نظر هســتند؛ اما 
اتحادیه اروپا برای دستیابی به یک راه حل تاش 

می کند.
وی در پاســخ به ســوال دیگری درباره تضاد 
رفتار و گفتار مقامات آمریکایی درباره مذاکرات، 
گفت: آمریکایی ها در میز تبادل پیام ها در مسیر 
دیپلماسی به یک شکل و در مسیر رسانه به شکل 
دیگری عمل می کنند. وقتی به آنها پیام می دهند 
که این چه رفتار متناقض و متعارضی است؟ پاسخ 
می دهند که در رسانه نگاهشــان به رفتار داخل 
آمریکا اســت و نیازهای افکار عمومی در داخل 
اینگونه ایجاد می کند. رئیس دستگاه دیپلماسی 
کشورمان اضافه کرد: اما برای ما قابل درک است 
که اظهارات مقامات آمریکایی اظهارات دوگانه با 
هدف تشدید اغتشاش در ایران و گرفتن امتیاز در 

میز مذاکره دنبال می شود.

عربستان هنوز به توافق های خود 
عمل نکرده است

امیرعبداللهیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
مسیر روابط ایران و عربستان با اشاره به دخالت این 
کشور در امور داخلی ایران چگونه خواهد بود، گفت: 
ما در عرصه سیاسی نسبت به آنچه که در دور پنجم 
گفت و گوهای تهران و ریاض در کشــور عراق به 
توافق رسیدیم پایبند هستیم و آنچه را که در آن 
توافق طرف ایرانی باید انجام می داد، انجام شــده 
است. بخش هایی از آن توافق هنوز از سوی مقامات 

سعودی انجام نشده است.
وی ادامه داد: ما گفت وگو و همکاری تهران و 
ریاض را به دالیل مختلف مفید و مناسب و موثر 
برای صلح و امنیت در منطقــه می دانیم. از اینکه 
یک رسانه شناخته شده به نام عربستان سعودی 
در وقایع هشت هفته گذشــته ایران نقش ترویج 
ترور و تروریسم را ایفا کرد، گایه و انتقاد خودمان 
را به مقامات عربستان سعودی منعکس کردیم 
و جمهوری اســامی ایران این اقدام رســانه ای 
غیرسازنده را در تعارض با توافقات تهران و ریاض در 
بغداد می داند. وزیر امور خارجه عنوان کرد:  امیدوار 
هستیم عربستان سعودی نسبت به آنچه که در دوره 
پنجم گفت وگوها در بغداد توافق شد تعهدات خود 
را عملیاتی کند و دو کشور بتوانیم گام هایی را برای 

بازگشت به وضعیت طبیعی برداریم.

وارد فاز اجرایی
 برنامه ۲۵ ساله تهران و پکن شدیم

وزیر امور خارجه در ارزیابی خود از سیاســت 
چین و ایران درباره توافق ۲۵ ســاله گفت: از سال 
گذشته در پی سفری که به چین داشتم، وارد فاز 
اجرایی برنامه جامع همکاری های ۲۵ ساله تهران 
و پکن شــدیم؛ این برنامه که همه ابعاد تجاری، 
اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، صنعتی و دفاعی و 
سایر حوزه ها را در بر می گیرد، در مسیر درستی قرار 
دارد و همکاری های تهران و چین رشد قابل توجه و 

چشمگیری را به خوبی نشان می دهد.

امیرعبداللهیان در نشست خبری:

دخالت های خارجی در هشت هفته گذشته در اوج قرار داشت
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روی موج کوتاه

رئیس جمهور گفت: دولت برای شنیدن حرف معترض و 

مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت 
دارد. اغتشاش هم مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی 

است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.
به گزارش »انتخاب«، ســید ابراهیم رئیســی در جلسه 
چهارشنبه هیئت دولت با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره 
شهدای بسیجی، روحیه بسیجی را برخورداری از اخاص، تدبیر، 
عقانیت، انگیزه، روحیه خدمت و مقاومت و اتکا به خداوند در 
برابر شدائد، مشکات و موانع دانست و بر حفظ و ارتقای روحیه 
انقابی و بسیجی در همکاران دولت تاکید کرد. رئیسی گفت: 
بسیج حرکت سازمان یافته، منظم و با اندیشه و انگیزه انقابی و 

عمل صالح برای پیشبرد اهداف انقاب و گره گشایی از زندگی 
مردم اســت و دولت باید در تمام عرصه های خدمت بسیجی 

عمل کند.
رئیس جمهــور تصریح کرد: امروز که دشــمن به صورت 
هدفمند به جنگ ترکیبی با داشــته های انقاب اســامی 
آمده و نشــاط، امید و اعتمــاد جامعه و ســرمایه اجتماعی 
مــا را هــدف گرفتــه، راه مقابله بــا شــیطنت ها، فتنه ها و 
توطئه های او پرهیــز از هر گونه تاخیر در انجــام امور مربوط 
 به رفاه و آســایش مــردم و کار و تاش مضاعــف برای حل 

مشکات است.

»لزوم حرکت مسئله محور دستگاه های اجرایی« و »تامین 
نیازهای مردم به ویژه توجه به معیشت آنها« از دیگر تاکیدات 

رئیسی به همکاران دولت بود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش ناامنی را خط 
قرمز دولت دانســت و گفت: امنیت و آرامش زیربنای رشــد 
و پیشرفت کشــور و فعالیت های علمی، اقتصادی و کسب و 
کارهای مردم است که دستگاه های مسئول باید به آن توجه 

ویژه داشته باشند.
رئیسی افزود: دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف 
گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد. 
اغتشاش هم مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است 

و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.
رئیس جمهور با اشاره به دست های پنهان برای اخال در 
بازار ارز، از دستگاه های مرتبط خواست تدابیر اتخاذ شده در این 

زمینه را با سرعت و دقت اجرایی کنند.

رئیسی: 

دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد

خبر

یک حقوقدان گفت: رئیس قوه قضائیه چند هفته پیش اعام 
کردند دادگاه های متهمان ناآرامی های اخیر کشــور به شکل 
علنی برگزار می شود اما متاسفانه محاکم به این سخن رئیس قوه 

قضائیه عمل نمی کنند. 
کامبیز نوروزی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا،  افزود: محاکمی 
که در حال برگزاری هســتند  هیچ کدام علنی نیست و طبق 
اخباری که می آیــد وکیل یا در محاکمه حضور نــدارد و یا اگر 
حضور  دارد حضورش موثر نیست و امکان تدارک دفاع برایش 

فراهم نیست.
وی تصریح کرد: زمانی می توانیم نســبت به یک رأی قانع 
باشیم که جریان پرونده را در محاکمه مشاهده کنیم، ببینیم 

کیفرخواست و دفاعیات متهم چگونه بوده است تا بعد بتوانیم 
قانع شویم. اصول حقوق کیفری، اصول آئین دادرسی و دادرسی 

عادالنه در محاکمه رعایت شده است.
نوروزی درباره عدم دسترســی برخی متهمان بازداشتی 
حوادث اخیر کشور به وکیل مدنظر خود و این که برخی می گویند 
این متهمان اجازه انتخاب وکیل از وکای تبصره  ماده ۴۸ آئین 
دادرســی کیفری را ندارند، گفت: هر فردی کــه به هر اتهامی 
محاکمه می شود حق انتخاب وکیل دارد. حضور موثر وکیل در 
جریان تحقیقات و محاکمات جزء بنیادهای وسیع عادالنه است.
این حقوقدان تاکید کرد: اگر وکیل حضور نداشــته باشد یا 
وکیل باشد اما فرصت دفاع نداشته باشد و فرصت دفاع به او داده 

نشود، باز هم دادرسی عادالنه اتفاق نیفتاده است. 
نوروزی خاطرنشــان کرد: این که متهمان امنیتی فقط از 
وکای موضوع ماده ۴۸ می توانند انتخاب کنند به هر حال امکان 
انتخاب وکیل متهمان را بسیار محدود می کند و دفاع آن ها را با 

مشکل مواجه می کند.
وی با اشــاره به این که حق الوکاله در امور کیفری موکول به 
توافق دو طرف است، اظهار داشت: در پرونده های مالی ضوابطی 
وجود دارد، در پروندهای کیفــری می توانیم بگوییم موکول 
به توافق طرفین اســت. اما به هر حال هم عرف وجود دارد و هم 

یک انصاف.
این حقوقدان ادامــه داد: در واقع یکی از آثار تبصره ماده ۴۸ 

این است که وکالت پرونده های موسوم به امنیتی را به یک حالت 
انحصاری درآورده است یعنی وکالت در این پرونده ها در انحصار 
یک گروه معدودی از وکا اســت و بر اثــر همین انحصار کاما 
احتمال دارد بعضی از وکای تبصره ماده ۴۸ بهره برداری کنند و 
حق الوکاله بسیار کان بگیرند. این مبالغ بسیار کان حق الوکاله، 
عما به اندازه ای است که بسیاری از خانواده ها توان تامین ندارند و 

این هم یک مشکل دیگری برای دفاع ایجاد می کند.

نوروزی در گفت وگو با ایلنا: 

به رغم تاکید رئیس قوه قضائیه دادگاه  متهمان ناآرامی های اخیر علنی نیست

گفت وگو


