
رئیسی در مکالمه تلفنی با اسد:
حمایت ایران از محور مقاومت 

ادامه خواهد داشت
ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور ایران، شامگاه 
شــنبه در تماس تلفنی با بشار اسد، رئیس جمهور 
ســوریه رئیســی با بیان اینکه حمایت جمهوری 
اســامی ایران از محور مقاومت و به ویژه ســوریه 
تداوم خواهد داشــت، گفت: ایران حامی استقرار 
صلح و ثبات و مخالف هر گونه مداخله خارجی در 
سوریه است. اسد نیز در این گفت وگو با بیان اینکه 
دشمنان ما نه سال به ســال، که روز به روز در برابر 
محور مقاومت ضعیف تر می شوند، اظهار کرد: ایران 

و سوریه در یک سنگر واحد قرار دارند.
    

واکنش کمالوندی به ادعای رویترز؛
برداشت اورانیوم ۲۰درصد

 زیرنظر آژانس است
بهروز کمالوندی، ســخنگوی ســازمان انرژی 
اتمی با اشاره به خبر رویترز مبنی بر »افزایش میزان 
غنی سازی اورانیوم در ایران« گفت: گاز دهی به یک 
زنجیره جدید از ماشــین های سانتریفیوژ IR6 در 
اجرای تکالیف قانونی سازمان است که حداقل دو 
هفته پیش به آژانس اطاع داده شد و آژانس در این 
خصوص اطاع رسانی کرد اما رسانه های بین المللی 
با اهداف خاص، آن  را با بزرگنمایی منعکس کردند. 
وی ادامه داد: اقدام روز گذشته ایران در برداشت 
محصول 20 درصد از این زنجیره بخش فنی پایانی 
این اقدام بود که توســط آژانس راستی آزمائی هم 

شده است.
    

الپید خواستار کشاندن
پرونده ایران به شورای امنیت شد

به گزارش الجزیره، نخست وزیر جدید اسرائیل 
که دیروز در بخشــی از ســخنرانی  خود در جلسه 
کابینه، گفت: پاســخ بین المللی به تخطی  ایران از 
توافق ها و غنی ســازی اورانیوم با سانتریفیوژهای 

پیشرفته باید قاطعانه باشد. 
یائیر الپید، با بیان اینکه ما باید به شورای امنیت 
سازمان ملل بازگردیم و ســازوکار تحریم ها علیه 
ایران را فعال کنیم، افزود: تحریم های اقتصادی باید 
علیه ایران اعمال شوند. الجزیره با پرداختن به بخش 
دیگری از اظهارات الپید، به نقل از او آورده اســت: 
اسراییل حق آزادی اقدام سیاسی و نظامی در قبال 
برنامه هسته ای ایران را برای خود محفوظ می داند.

    
میدل ایست آی خبر داد:

سفر محرمانه مقام های نظامی 
اسرائیل به قطر

به گزارش »انتخاب« به نقل از میدل ایست آی، 
مقامات فعلی و ســابق ایاالت متحده و کشورهای 
حوزه خلیــج فارس به میدل ایســت آی گفته اند، 
تعــدادی از مقامــات نظامی اســرائیل به صورت 

محرمانه به قطر اعزام شده اند. 
این اقدام به عنوان بخشــی از یــک بازتنظیم 
ســاختار امنیتی اســت که به موجب آن اسرائیل 
به عنــوان جزئی از منطقه تحت پوشــش ســتاد 
فرماندهــی مرکزی ایــاالت متحده موســوم به 
»ســنتکام« قرار می گیرد. این منابع گفته اند که 
حداقل یکی از مکان هایی که این مقامات اسرائیلی 
در آنجا حضور یافته اند، پایگاه هوایی »العدید«، مقر 

عملیات سنتکام در قطر است.
    

کنایه امام جمعه گرگان:
عده ای دور کاخ سفید

و عده ای دور کاخ سرخ می چرخند
آیت اهلل ســید کاظم نورمفیــدی، امام جمعه 
گرگان در خطبه های عید ســعید قربان گفت: در 
دنیای امروز عده ای به دور کاخ سفید و عده ای دیگر 
به دور کاخ سرخ یا سبز می چرخند اما ما مسلمانان 
به دور خانه خدا می چرخیم که نه کاخ اســت و نه 
جال و جبروت دارد بلکه نمای سنگی ساده دارد 
که خانه توحید اســت؛ متاسفانه از حج این حقایق 

را جدا کردند.
    

توصیه وزارت خارجه به ایرانیان مقیم سریالنکا:
»به مراکز تجمع نزدیک نشوید« 

ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه با 
توجه به تحوالت داخلی سریانکا، ضمن تاکید بر 
ضرورت احترام به حقوق اساسی مردم این کشور،  
ابراز امیدواری کرد که امور این کشور هرچه سریعتر 
در مســیر و روند قانونی قرار گیرد. وی با اشاره به 
تماس مســتمر با سفارت کشــورمان در کلمبو و 
دریافت خبر ســامتی ایرانیان مقیم سریانکا، از 
آنان درخواست کرد از نزدیک شدن به مراکز تجمع 
خودداری کرده و با سفارت جمهوری اسامی ایران 

در کلمبو ارتباط خود را حفظ کنند.
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تصویری از بنیانگــذار کبیر انقاب 
اسامی در پس زمینه و روی آن متنی که 
با آیه 21 سوره رم آغاز می شود و اینگونه 
ادامه می یابد: »در اوج سرافراز سومین 
مرحله از انقاب اســامی، در ســالروز 
تاریخی و تابناک نخستین راهپیمایی 
عظیم عید فطر و ... شما را به محفلی فرا 
می خوانیم که از دستاوردهای پربرکت 
و سرورآفرین انقاب اسامی به رهبری 

امام خمینی است.« 
در پایان نگارندگان نوشــته اند که با 
تبریک »عید سعید فطر، پیروزی های 
اخیــر امــت اســامی و پیروزی های 
غرورآفرین رزمنــدگان در جبهه های 
جنــگ« از میهمانان خود اســتقبال 

خواهند کرد.
آنچه شرحش آمد، تصویری از یک 
کارت عروسی در سال 59 است؛ کارت 
عروسی فخرالســادات محتشمی پور و 
مصطفی تاجزاده؛ تاجــزاده ای که این 
روزها خبر بازداشــتش برای چندمین 
بار در این 42 سال، سر و صدا راه انداخته 
و این ســوال را ایجاد کرده که آیا او را با 
آن ســابقه از انقابی گری که از کارت 
عروسی اش پیداســت، باید بخشی از 
ریزش هــای انقاب دانســت یا منتقد 

انحراف در انقاب؟ 

عناوین اتهامی: اقدام علیه
 امنیت ملی و نشر اکاذیب

جمعه شب گذشته، خبرگزاری مهر 
در خبری اختصاصی تیتر زد: »مصطفی 
تاجزاده به اتهام اقدام علت امنیت کشور 
بازداشت شد.« مهر اتهام دیگر تاجزاده 
را »نشــر اکاذیب جهت تشویق اذهان 
عمومی« عنوان کرد و ادامه داد که »حکم 
بازداشت وی از سوی مقام قضایی صادر 

شده است.«
پس از آن فخرالسادات محتشمی پور 
که خود نیز تجربه بازداشــت و حبس 
را دارد، ایــن خبر را تاییــد و اضافه کرد 
همســرش در خانه تنها بوده که ساعت 
11 شب توسط 15 مامور بازداشت و به 

دادستانی تهران منتقل می شود. 
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه 
پاسداران هم در توضیح چرایی بازداشت 
معاون سیاسی وزارت کشور در دولت 
اصاحات، نوشت: »مصطفی تاجزاده 
طی ماه ها و سال های اخیر با عبور از مشی 
اصاح طلبی شیوه ای ساختارشکنانه  را 
در روش سیاســی خود برگزیده است 
که این اقدامات و مواضــع رادیکال او با 
انتقاد برخــی اصاح طلبان نیز مواجه 

شده بود.«

بیانیه جبهه اصالحات ایران
علی رغم اینکــه تســنیم از انتقاد 
اصاح طلبان نسبت به تاجزاده نوشته 
اســت، دیروز جبهــه اصاحات طی 
بیانیه ای به شدت از او دفاع کرد و خواستار 

آزادی این اصاح طلب شد. 
در این بیانیه با انتقاد از ایجاد بحران در 
کشور آمده است: »همه می دانند که آقای 
تاجزاده اصاح طلبی است که همیشه 
بر قانونگرایی و خشونت پرهیزی تأکید 

داشته و به آن پایبند بوده است.«
جبهــه اصاحات ایران با اشــاره به 
»فعالیت سیاسی فردی اصاح طلبانه« 
تاجزاده، او را »در زمره پرمخاطب ترین 
و اثرگذارترین اصاح طلبان« دانسته و 
در بیانیه خود ادامه داده: »گمان می رود 
همین جایگاه و صراحت و شــجاعت او 
در بیان نظرات دلسوزانه و اعام مواضع 
شفاف و بی پیرایه موجب این برخورد با او 

شده است.« در پایان نیز جبهه اصاحات 
ایران از غامحسین محســنی اژه ای، 
رئیس قوه قضائیه خواسته است موضوع 
را بررسی کند و در صورت مداخله بی رویه 
ضابطان یا بی مباالتی اشخاص و مقامات 
قضایی در این مورد، پیگیری جزایی الزم 

را در دستور قرار دهد.

 جرم سیاسی یا جرم خطرناک؟
گذشته از این بیانیه رسمی، بازداشت 
تاجزاده با واکنش های متعدد دیگری نیز 
مواجه شده اســت. هرچند دستگیری 
تاجزاده روز جمعــه و در زمانی صورت 
گرفته که کشــور تقریبا در تعطیات 
عید قربان به ســر می برد، امــا باز هم 
واکنش ها به آن کم نبوده است.  برخی 
به چگونگی آن پرداخته اند. رویداد 24 
درباره آن نوشته است: »چه امر فورس و 
غیرطبیعی وجود داشته که نهاد امنیتی 
ساعت 11 شب باید با این تعداد مامور به 

خانه یک فعال سیاسی برود؟«
در این زمینه به اظهارات چندی پیش 
محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه اشاره 
شده که در جمع مسئوالن قضایی تاکید 
کرده بود قضات از صدور قرار بازداشت 
در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری 
که متهم امکان گذاشتن وثیقه را ندارد، 

خودداری کنند.
عمادالدین باقی، حقوقدان در کانال 
تلگرامی خود در این خصوص نوشــت: 
»بازداشت تاجزاده در ساعت 11 شب روز 

جمعه1۷ تیر در غیاب خانواده انجام شد. 
با توجه به نوع اتهام، طبق قانون، خارج از 
وقت اداری و در زمان تعطیل نباید این 
کار را انجام دهند. اساسا بازداشت مربوط 
به موارد ویژه در جرایم خطرناک است 
و برای چنین اتهاماتی می توانســتند 
احضاریه بدهند امــا چه دلیلی موجب 
توسل به این شــیوه های خاف قانون 

 می شود؟«
محمود صادقی، نماینده پیشــین 
مجلس اما به موضوع تاثیر ضابط بر قوه 
قضائیه اشاره کرده و پرسیده است: »آیا 
قوه قضائیه در بازداشت سید مصطفی 
تاج زاده مســتقل عمل کرده یا این هم 
نمونه ای از مداخله ضابطین امنیتی در 

دستگاه قضایی است؟«

یک توئیت رعب آور
گذشــته از چگونگــی بازداشــت 
تاجزاده، برخی دیگر به تحلیل چرایی 
آن پرداخته انــد. عباس عبــدی، فعال 
سیاسی اصاح طلب نیز در رشته توئیتی 
بازداشــت تاجزاده را اینگونه تفســیر 
می کند: »فارغ از موافقت یا مخالفت با 
کنشگری سیاســی مصطفی تاجزاده، 
او سال ها است که پیوســته و صادقانه 
همین منش و ادبیات سیاسی را داشت 
و در فضای عمومی فعال بود. پس برای 
اطاع از بازداشــت او بایــد دنبال علل 
 دیگری جز رفتارش بود. علل محتمل:

 1. کمک بــه قطبی تر شــدن فضای 

سیاسی و ادبیات براندازای 2. بی نتیجه 
بودن برجام و آمادگــی برای ورود به فاز 
سیاســی جدید. ۳. ارســال پیام به این 
مضمون کــه تغییرات انجام شــده در 
اطاعات ســپاه برای سیاست داخلی 
مثبت تعبیــر نشــود 4. مقدمه نهایی 
کردن طرح صیانت 5. واکنشی در برابر 
گســترش انتقادات عمومــی به دلیل 

ناتوانی در اجرای وعده های داده شده.«

احمد زیدآبــادی اما این اقــدام را 
هشداری برای اصاح طلبان تعبیر کرده 
است. او در این باره نوشته است: »تاجزاده 
در نقدهای خود از مرز اصاح طلبی عبور 
نکرده اما لحن کامش از آن فراتر رفته 
است. به نظرم همین لحن کام، سبب 
آزردگی و عصبانیت جناح مقابل شده 
تا حدی که جز به بازداشــت او رضایت 
نداده اند. شــاید تصــور محافِل دخیل 
در بازداشــت آقای تاجــزاده این بوده 
اســت که آزادی عملش می تواند سبب 
ترغیب دیگــر اصاح طلبــان به تکرار 
شــیوۀ نقادی بی پروای او شود و به زعم 

خود، با بازداشــتش در صدد ارســال 
پیامی اخطارآمیز به دیگر اصاح طلبان 

برآمده اند.«
اخطــاری که زیدآبــادی درباره آن 
صحبت کرده، زمانی که به توئیت سردبیر 
ســایت اصولگرای رجانیوز ارجاع داده 
می شود، رنگ و بوی جدی تری به خود 
می گیرد. قبــل از آنکه خبرگزاری های 
رسمی خبر بازداشت تاجزاده را منتشر 
کنند، ایــن اکانت توئیتــری علیرضا 
سلیمانی، سردبیر رجانیوز بود که این خبر 
را داد و بعد هم در توئیتی رعب آور نوشت: 

»تاجزاده آخرین نفر  نخواهد بود!«

 بازداشت ها ادامه دارد؟
این شــواهد برای ناظران و به ویژه 
اصاح طلبان این ســوال را ایجاد کرده 
که آیا به واقع موجی از دستگیری ها در 
راه است که بر سر راهش خیلی دیگر از 
منتقدان را با خود خواهــد برد؟ به ویژه 
آنکه همزمان با تاجزاده، دو سینماگر نیز 

دستگیر شده اند. 
روز پنجشنبه وقتی علی شکوری راد، 
ســخنگوی جبهه اصاحات از جلسه 
فوق العــاده مجمــع عمومــی جبهه 
اصاحــات برای بررســی بازداشــت 
تاجزاده خبر داد، به اطاعیه حمیدرضا 
جایی پور نیز اشــاره کرد کــه در آن 
گفته بود 16 ساعت است که از پسرش 
محمدرضا جایی پور که عضو حقیقی 
جبهه اصاحات اســت بی خبر است و 
احتمال بازداشت وی را مطرح کرده بود. 
ساعاتی بعد پدر عذرخواست و گفت 
که پســرش در جنگل های گیان بوده 
و به دلیل نداشتن آنتن امکان ارتباط با 
او وجود نداشته اســت. جایی پور پسر 
پیدا شد اما اطاعیه پدرش و التهابی که 
در میان منتقدان و اصاح طلبان افتاده 
حاکی از نگرانی ها درباره شــکل گیری 
موجی از بازداشت هاست؛ موضوعی که 
سردبیر رجانیوز به شکلی مرعوب کننده 

آن را در توئیترش مطرح کرده است. 

بازداشت تاجزاده زهرچشم گرفتن از اصالح طلبان است؟

نوک تیز زاویه با اصالحات
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محبوبه    ولی
روی موج کوتاه

جالیی پور پسر پیدا شد اما 
اطالعیه پدرش و التهابی 

که در میان منتقدان و 
اصالح طلبان افتاده حاکی از 
نگرانی ها درباره شکل گیری 

موجی از بازداشت هاست؛ 
موضوعی که سردبیر 

رجانیوز به شکلی 
مرعوب کننده آن را در 

توئیترش مطرح کرده است

 برخی به چگونگی 
بازداشت تاجزاده 

پرداخته اند. رویداد 24 
درباره آن نوشته است: »چه 

امر فورس و غیرطبیعی 
وجود داشته که نهاد 

امنیتی ساعت ۱۱ شب باید با 
این تعداد مامور به خانه یک 

فعال سیاسی برود؟«

رئیس جمهور ایران شامگاه شــنبه در پاسخ به تماس تلفنی 
»شهباز شریف« نخست وزیر پاکستان با ابراز خشنودی از امکان 
پذیرایی کشورمان از زائران پاکستانی بارگاه مقدس امام هشتم 
)ع(  تصریح کرد: ایران بهترین دوست کشــورهای همسایه در 

شرایط مختلف است.
به گزارش ایلنا،  ســید ابراهیم رئیسی در این تماس تلفنی، با 
تبریک فرارسیدن عید سعید قربان به دولت و ملت دوست و برادر، 
پاکستان، گفت: جمهوری اسامی ایران اهمیت زیادی برای روابط 
خود با پاکستان قائل اســت. وی با بیان اینکه سطح فعلی روابط 

تهران-اسام آباد متناسب با ظرفیت های متنوع دو کشور نیست، 
افزود: آماده گسترش روابط و افزاش تبادالت و همکاری های دو 

کشور به ویژه در عرصه های انرژی و کشاورزی هستیم.
رئیســی با اشــاره به اینکه جمهوری اســامی ایران مانع و 
محدودیتی برای گسترش روابط با پاکستان ندارد، اظهار داشت: 
برگزاری منظم کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی مسیر 

ارتقای سطح روابط دو کشور را هموار خواهد کرد.
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان نیز در این گفتگوی تلفنی 
ضمن تبریک فرا رسیدن عید ســعید قربان به دولت، ملت و نیز 

رهبر معظم انقاب، از کمک های جمهوری اسامی ایران برای 
خاموش کردن آتش سوزی در بخشی از جنگل های این کشور و 
نیز پذیرایی مطلوب از زائران پاکستانی حرم امام رضا)ع( از سوی 

کشورمان قدردانی کرد.
نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه روابط پاکستان و ایران فراتر 
از روابط همسایگی، قرن ها به عنوان روابطی برادرانه تداوم داشته و 
هر دو کشور از یک کیش و دین و جزو یک خانواده هستند، گفت: 
از توجه و تاش ایران برای گسترش روابط با کشورهای همسایه از 

جمله پاکستان سپاسگزاری می کنم.

شهباز شریف با تاکید بر لزوم برگزاری هرچه سریع تر نشست 
کمیسیون مشــترک همکاری های اقتصادی دو کشور افزود: 
پاکستان عاقمند به گسترش تبادل کاال و تهاتر و نیز همکاری 
در زمینه انرژی با ایران اســت. نخست وزیر پاکستان تاکید کرد: 
ما خواهان بازگشــت صلح و ثبات به افغانستان و بهبود وضعیت 
زندگی مردم این کشور و نیز فراهم شدن زمینه بازگشت آوارگان 

افغانستانی به کشور خودشان هستیم.

رئیسی به نخست وزیر پاکستان: 

ایران بهترین دوست کشورهای همسایه در شرایط مختلف است

گفت و گوی تلفنی

رئیس جمهور، با تاکید بر آمادگی خود برای بازگشــت به 
پایبندی به توافق هسته ای سال 2015، تصریح کرد تا زمانی که 
ایران آماده بازگشت به رعایت برجام نباشد، دولت او همچنان 
به افزایش فشــارهای دیپلماتیک و اقتصادی بــر ایران ادامه 

خواهد داد.
جو بایدن در یادداشــتی که تحت عنوان »چرا به عربستان 
سعودی می روم؟« در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، با اشاره 
به رویکرد دولتش در قبال ایران و تاکید بر اینکه ایاالت متحده با 
هم پیمانان و شرکایش در اروپا و سراسر جهان متحد شد تا شرایط 
»انزوای خود« را تغییر دهد، نوشت: »این ایران است که اکنون، 
و تا زمانی که به توافق هســته ای بازگردد، منزوی شده و برای 

بازگشت به رعایت برجام تحت فشار قرار دارد.«

رئیس جمهوری آمریکا سپس از همراهی بیش از ۳0 کشور 
در ماه گذشــته برای محکوم کردن »عدم همــکاری ایران با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت های هسته ای 
گذشته اش« به عنوان نمونه ای از این اتحاد میان ایاالت متحده 

و هم پیمانانش یاد کرد.

بایدن در بخش دیگری از این یادداشت، خاورمیانه کنونی را 
»پایدارتر و ایمن تر« از خاورمیانه در زمان روی کار آمدن دولتش 
توصیف می کند. او برای نمونه به کاهش شدید »شمار حمات 
تحت حمایت ایران در مقایسه با دو سال پیش« در عراق، برقراری 
آتش بس در یمن »پس از یک  سال دیپلماسی مداوم« ایاالت 
متحده، کمک به پایان یافتن جنگ غزه ظــرف تنها 11 روز، 
همکاری ایاالت متحده با اسرائیل، مصر، قطر و اردن برای حفظ 
صلح، بازســازی روابط ایاالت متحده با فلسطینی ها، اقدامات 
دولتش در قبال عربستان ســعودی - از جمله انتشار گزارش 
جامعه اطاعاتی درباره قتل جمال خاشقجی، وضع تحریم هایی 
علیه برخی اتباع ســعودی و ممنوعیت صدور روادید برای ۷6 

شهروند سعودی - اشاره می کند.

یادداشت بایدن در شرایطی منتشــر شده که او به زودی به 
خاورمیانه سفر خواهد کرد. روز گذشته یک شبکه صهیونیستی 
در گزارشی مدعی شد که در سفر قریب الوقوع رئیس جمهور 
آمریکا به منطقه، احتمال می رود تل آویو و ریاض در سه زمینه 

به توافق برسند.
این شبکه مدعی شد که احتمال می رود در توافق احتمالی 
میان تل آویو و ریاض، دو طرف وارد ائتافی به رهبری آمریکا برای 
مقابله با آنچه تهدیدات هوایی و دریایی خوانده شده، شوند که 

این ائتاف برخی از کشورهای منطقه را نیز دربرخواهد گرفت.
گزارش مذکــور همچنین ادعا کــرده در ایــن توافق به 
هواپیماهای اسرائیلی اجازه پرواز در حریم عربستان داده خواهد 

شد که این مسیر حرکت هوایی را کوتاه تر خواهد کرد.
این شبکه در ارتباط با بند سوم این توافق مدعی شد دو طرف 
بر سر سازوکاری توافق خواهند کرد که طبق آن، به سعودی ها 
اجازه داده خواهد شد به مســجد االقصی بیایند و در مقابل به 
ساکنان عربی اراضی اشغالی اجازه داده خواهد شد بدون پرواز به 

اردن یا ترکیه به صورت مستقیم به عربستان بروند.

بایدن در آستانه سفر به خاورمیانه: 

فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی به ایران را ادامه می دهیم

خبر


