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سخت بتوان به کسانی که بین این 
دو موضــوع ارتباط می بیننــد و بحث 
»گروکشی« را مطرح می کنند،  خرده 
گرفت. همزمان با پیگیری پرونده حمید 
نوری، کارمند ســابق قوه قضاییه ایران 
در سوئد؛ حکم اعدام احمدرضا جاللی، 
شهروند دو تابعیتی ایرانی - سوئدی به 
اتهام جاسوســی اعالم شده است. حال 
بســیاری به این گمانه زنی پرداخته اند 
که در فرآینــد دادگاه و صــدور حکم 
جاللی، به پرونده نوری توجه شده است 
و شاید چشم انداز تبادل زندانی، مشابه 
نمونه های دیگر با شهروندان دوتابعیتی 
رخ داده اســت. البته بــا در نظر گرفتن 
این نکته که قانون ایران، دو تابعیت را به 
رسمیت نمی شناسد و در تمام این گونه 
پرونده ها، با همین استدالل فرد را تنها 

شهروند ایران به حساب می آورد.
همین گمانه زنی ها امــا با واکنش 
مقامات ایران نیز مواجه شــده است که 
متقابال سوئد را به سیاسی کاری در این 
دو پرونده متهم کرده اند و می گویند، هم 
پرونده نوری سیاسی است و هم تابعیت 
به جاللی به عنوان یک حربه سیاســی 
در این زمینه به او داده شده است. ایران 
همچنین در ادامه تأکید بر این که هدف 

تبادل نیست؛ تصریح کرده است که حکم 
اعدام جاللی تا آخر اردیبهشت، یعنی در 
10 روز آینده، اجرایی خواهد شد؛ در عین 
حال نگاهی به سابقه این ماجرا نیز خالی از 

لطف نخواهد بود.
مقامات ایرانی: سیاسی کاری در 
پرونده نوری؛ قضایی بودن روند 

حکم جاللی
ســخنگوی وزارت خارجــه ایران، 
روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی  
خود،  در پاســخ بــه پرسشــی درباره 
ارتبــاط پرونده های نــوری و جاللی و 
نیز درخواســت وزارت خارجه سوئد از 
شهروندان این کشور مبنی بر این که به 
دالیلی امنیتی به ایران سفر نکنند، گفت: 
»جاللی به جرم جاسوسی مدت هاست 
در ایران دستگیر شــده حکمش صادر 
شده درخواست بازنگری کرده که در حال 

بررسی است. او خسارت عمده ای به کشور 
زده است و متاســفیم که طبق آنچه که 
مراکز اطالعاتی و امنیتی می گویند برخی 
کشورهای غربی به رژیم صهیونیستی 
در انجام اقدامات تروریستی اش کمک 
کرده اند.«سعید خطیب زاده ادامه داد: 
»این که درباره نوری طراحی می شود و 
گروهک شکست خورده منافقین دامی 
را پهن می کند شــاهد می آورد و دادگاه 
را سیاســی می کند و دولت سوئد اجازه 
می دهد که این اتفاقات انجام شود شک 
ما را بر می انگیزد که چگونه این اتفاقات 
رخ می دهد.« وی با بیان این که »برخی 
از رسانه ها می خواهند ترتیب اتفاقات را 
تغییر دهند تا این که به فراموشی سپرده 
شود«، اظهار کرد: »این دو موضوع هیچ 
ارتباطی بــه هم ندارند و اگــر ارتباطی 
هم هست این طرف ســوئدی است که 
می خواهد ارتباط را برقــرار کند و این 

موضوع ما را به شک می اندازد.«
خطیب زاده با تاکید بــر این که »در 
دادگاه ســوئد حقوق اولیه آقای نوری 
رعایت نشده و دادگاه مورد اشاره دارای 
صالحیت نیست«، اضافه کرد: »متاسفانه 
دولت سوئد به این موضوع توجه نکرده 
است. دولت این کشور باید هرچه زودتر 
به مسیر درست بازگردد و فکر کند که با 
این گروکشی ها موضوع و پرونده جاللی 

فراموش می شود موضوع جاللی و حکم 
آن جاسوســی اســت و در مسیر خود 

پیگیری می شود.«
دیروز ســخنگوی قوه قضاییه نیز 
در نشســت خبری هفتگی خــود،  در 
پاسخ به ســؤالی درباره پرونده جاللی 
گفت: »استحضار دارید که ایشان تبعه 
ایران هستند و در ســال 1٣٩۶ به اتهام 
جاسوسی و ارتباط با سرویس جاسوسی 
موساد و افشای اطالعات طرح های سری 
و حتی اطالعات مرتبط با دانشمندهای 
هسته ای بازداشت شد و بعد از بازداشت 
دولت سوئد به ایشــان تابعیت داد. این 
شخص به جهت اتهامات متعدد به اعدام 
محکوم شده و حکم قطعی است. نسبت 

به اجرای حکم اقدام خواهد شد.« 
ذبیح اهلل خدائیان، در خصوص امکان 
مبادله احمدرضا جاللی با حمید نوری 
گفت: »این دو موضوع هیچ ارتباطی با 
هم ندارند و من عرض کردم آقای حمید 
نوری بی گناه هستند و ثانیا آقای جاللی 
دو سال قبل بازداشت شده و حکم ایشان 
قطعی شده است لذا بحثی مبنی بر تبادل 
این دو نفر مطرح نیست و دستگاه قضایی 
براساس حکم صادره اقدام خواهد کرد.«

دبیر ستاد حقوق بشــر قوه قضاییه 
البته مفصل ترین موضع گیری را در این 
رابطه داشته اســت. کاظم غریب آبادی 

که معاون امور بین الملل قوه نیز هست با 
حضور در برنامه جهان آرا در شبکه افق، 
پرونده نوری را فاقد مبنای قضایی، فنی 
و حقوقی و صرفا سیاسی خواند. او گفت 
سوئد با حمایت دیگران »به ویژه دولت 
انگلیس«، به دنبال محاکمه جمهوری 
اسالمی اســت. او همچنین سوئد را به 
میزبانی گروهک های تروریستی علیه 
جمهوری اسالمی ایران متهم کرد و به 
پرونده های گروه های »حرکت النضال«، 
»االحوازی« و ســازمان تروریســتی 
مجاهدین خلق در این زمینه اشاره کرد.
غریب آبادی اســاس این پرونده را هم 
نتیجه کار سازمان تروریستی مجاهدین 
خلق خواند و افــزود: »مگر یک کارمند 
سازمان زندان های ایران چقدر ظرفیت 
قضایی دارد که صد جلسه دادگاه برای 
محاکمه او تشکیل دادند.« او همچنین 
به اعطای تابعیت سوئد به جاللی در میانه 
پیگیری پرونده او اشاره کرد و سفیر سوئد 
را به دخالت در این پرونده از پیش از آن 
متهم کرد. او البته از حمایت قوه قضاییه و 

وزارت خارجه نیز در این زمینه خبر داد.
چرا ایده تبادل به ذهن می رسد؟

به نظــر می رســد حــدس امکان 
تبادل درباره زندانیان این چنینی مثل 
جاللی و نوری، هر بار زودتر و آســان تر 
رخ می دهد. تبــادل زندانی بین ایران و 
مشخصا کشورهای غربی در شرایطی 
که زندانی گرفتار در ایران اغلب به پرونده 
امنیتی نیز متهم بوده اســت، چندین 
مرتبه رخ داده است اما پرسروصداترین 
نمونه آزادشــدن یک فرد و خروج او از 
کشــور به مقصد تابعیت دیگرش، در 
پرونده نازنین زاغــری رتکلیف زندانی 
ایرانی- بریتانیایی بــا دو ویژگی رخ داد، 
اول تکذیب چندباره ارتباط پرونده او به 
پرونده های دیگر از جمله بدهی بریتانیا 
به ایران، مشــابه حرفی که درباره نوری 
و جاللی زده می شــود و دیگــر این که 
درنهایت مسائل متقابلی که به یکدیگر 
نامربوط خوانده می شدند، همزمان حل 
شده اعالم شدند.همین باعث شده است تا 
بسیاری گمانه زنی کنند که ماجرای نوری 
- جاللی نیز ممکن است ادامه این روند 
باشــد. اما یادداشت عجیبی که چندی 
پیش خبرگــزاری فــارس درباره یک 
پرونده دیگر نوشت، شاید کمک زیادی 

به شکل گیری این تصویر کرده است.

 چرتکه رسانه انقالبی برای آزادی 
دوتابعیتی ها

با توجه به ارتبــاط فارس با یک نهاد 
برجســته حکومتی ایران، یعنی سپاه، 
یادداشــتی که در این رسانه در واکنش 
به پرونده های زاغری و نیز پرونده مشابه 
مراد طاهباز منتشر شده را می توان بسیار 
قابل تأمل دانست. مقامات ایران اغلب 
ارتباط رسمی بین پرونده های زندانیان و 
اموال بلوکه شده و بدهی های ایران را رد 
کرده اند و در پرونده های تبادل زندانی 
نیز تأکید داشــته اند که بازداشت افراد 
ارتباطی به پرونده های مشابه نداشته و 

اتفاقی مستقل بوده است.
فارس اما در نوشــته ای با تیتر »چرا 
مراد طاهباز نباید ارزان مبادله شود؟« 
به انتقاد از خبــر ادعایی ماجرای آزادی 
طاهباز و دو زندانی دیگر در قبال آزادی 
۷ میلیارد منابع ارزی ایران در کره جنوبی 
پرداخته است، اما از این زاویه که این مبلغ 
را برای این تبادل، کم می داند: »به نظر 
می رسد که قیمت آزادی این دو فرد و نفر 
سوم، خیلی بیشتر از ۷ میلیارد دالر باشد 
و باید مشخص شود که واقعاً بر اساس چه 
شاخصه ای قرار است روی آزادی این افراد 

تخلیه شده، قیمت گذاری شود.«
این نوشته ادامه می دهد: »قطعا هیچ 
عقل سلیمی قبول نمی کند که این معامله 
یک طرفه و بدون آزادی هیچ ایرانی یا با 
چنین قیمت نازلی انجام شود و قطعاً این 
معامله با چنین شاخصه ای، خالف عزت 
و مصلحت خواهد بود.« انتقاد چانه زنانه 
رسانه نزدیک به سپاه از »قیمت نازل« 
این فرایند، از ذهن بسیاری نوعی رسمیت 
دادن به رویکرد معاملــه ای به این نوع 

پرونده ها دیده شد.
با کنار هــم گذاشــتن پرونده های 
پیشین تبادل و آزادی زندانیان در ایران 
و البته انتقاد فارس از قیمت یکی از این 
پرونده ها، سخت بتوان به کسانی که بین 
دادگاه نوری و صدور حکم جاللی ارتباط 

می بینند خرده گرفت.

اصرار و انکار سوئد و ایران بر ارتباط پرونده های حمید نوری و احمدرضا جاللی

گروکشی، تبادل یا رویارویی دیپلماتیک جدید؟
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به نظر می رسد حدس امکان 
تبادل درباره زندانیان این 

چنینی مثل جاللی و نوری، 
هر بار زودتر و آسان تر رخ 

می دهد. تبادل زندانی بین 
ایران و مشخصا کشورهای 

غربی در شرایطی که 
زندانی گرفتار در ایران 

اغلب به پرونده امنیتی نیز 
متهم بوده است، چندین 

مرتبه رخ داده است

انتقاد چانه زنانه رسانه 
نزدیک به سپاه از »قیمت 

نازل« فرآیند تبادل دو 
زندانی، از ذهن بسیاری 
نوعی رسمیت دادن به 

رویکرد معامله ای به این نوع 
پرونده ها دیده شد

طهمورث حسینی

مدیرکل آژانس: 
 پنجره احیای برجام ممکن است 

هر لحظه بسته شود
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتقاد از ایران 

می گوید که پنجره مذاکرات در حال بسته شدن استد. 
به گزارش انتخاب، رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در پارلمان اروپا گفت: در 
چند ماه گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی »توانست 
آثار اورانیوم غنی شده را در مکان هایی شناسایی کند که 
هرگز توسط ایران به عنوان مکان هایی که فعالیتی در آن 

صورت می گرفته، اعالم نشده بود«.
به گزارش بلومبرگ مدیر کل بین اللملی آژانس انرژی 
اتمی گفت این نهاد »به شدت نگران« غنی سازی اعالم 

نشده اورانیوم در ایران است.
افائل گروسی با اشاره به مذاکرات احیای برجام گفت: 
»البته ما هنوز امیدواریم کــه توافقی در یک بازه زمانی 
معقول به دست آید، اگرچه باید این واقعیت را بپذیریم که 
پنجره فرصت پیش رو هر لحظه ممکن است بسته شود«.

    
الیاس نادران برای انتخابات ریاست 

مجلس اعالم نامزدی کرد
الیاس نادران، نماینده مجلس شــورای اسالمی با 
انتشار نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس و با انتقاد از 
محمد باقر قالیباف برای انتخابات ریاست مجلس شورای 

اسالمی اعالم نامزدی کرد.
به گزارش خبرآنالین وی در این نامه انتقاداتی را در 
مورد ریاست قالیباف بر مجلس مطرح کرده و تعهداتی 
به نمایندگان در صورت انتخاب برای ریاســت مجلس 

داده است.
    

امیرعبداللهیان: 
 طالبان حقابه ایران را ندهد،

 اقدام قانونی و بین المللی می کنیم
حسین امیرعبداللهیان در مجلس درباره حق آبه ایران 
از هیرمند گفت: از هیئت حاکمه موقت افغانستان درباره 
حقابه ایران از هیرمند رضایت نداریم چراکه این هیئت 

می توانست بهتر از این عمل کند.
به گزارش ایسنا وزیر امور خارجه با آزادسازی بخشی 
از آب سد کمال خان افغانستان، بخش کمی از آب به ایران 
رسید اما کارشکنی های زیادی در افغانستان شد و در 
زمانی که سد کمال خان پر از آب بود درخواست آزادسازی 
کردیم اما گفتند مسیر الیروبی نشده است؛ با این وجود 
ایران اعالم کرد آمادگی الیروبی مسیر آب را به صورت 
فنی دارد تا آب بازنگردد و به توربین های سد آسیب نرسد 
اما طرف افغانستانی گفت ٣ میلیون دالر پول نیاز داریم که 

شرکت های خودشان الیروبی کنند.
امیر عبداللهیان همچنین گفت که اگر طالبان حقابه 
ایران را ندهد، اقدام قانونی و بین المللی می کنیم چراکه 
تأمین حقابه ایران از هیرمند نقــش تعیین کننده در 
سیاست راهبردی ما نسبت به هیئت حاکمه افغانستان 
دارد و اگر هیئت حاکمه موقت افغانستان حقابه ایران را 
ندهد، از تمام مســیرهای قانونی و بین المللی استفاده 

می کنیم.
    

در دیدار با دبیرکل وزارت امور خارجه قطر
 باقری: تعامل همسایگی

 سیاست راهبردی ایران است
معاون سیاسی وزارت امور خارجه امروز در دیدار با 
احمد بن حسن الحمادی دبیر کل وزارت امور خارجه قطر 
در قالب کمیته رایزنی های سیاسی ایران و قطر، اولویت 
همسایگی را یک راهبرد اساسی و نه یک تاکتیک مقطعی 

از سوی جمهوری اسالمی ایران اعالم نمود.
به گزارش ایرنا باقری افزود:  دخالت بیگانگان و حضور 
نظامی آنان در خلیج فارس، ثبات آفرین و امنیت ســاز 
نیست و کشورهای منطقه با همکاری سیاسی و همگرایی 
اقتصادی می توانند ثبات و امنیت را در منطقه تامین کنند.
وی با تاکید بر سیاست تعامل و همکاری منطقه ای ایران، 
نه به عنوان یک »تاکتیک مقطعی« بلکه به عنوان یک 
»سیاست راهبردی« گفت پایداری سیاست همسایگی 
در منطقه مبتنی بر همگرایی و نزدیکی کشورهای منطقه 
با یکدیگر و ایستادگی در برابر مداخالت بیگانگان است 
و این دو رکن به صورت هم افزا عمل کرده و موجب تولید 

قدرت درون زا در کشورهای منطقه خواهد شد.
    

شمخانی:
پیشبرد هم زمان مذاکرات با اجرای 

طرح تحول اقتصادی، از تسلط 
دولت خبر می دهد

پیشــبرد هم زمان مذاکرات وین با اجرای شجاعانه 
طرح تحول اقتصادی از تســلط دولت بــر مهمترین 

پرونده های سیاسی و اقتصادی کشور خبر می دهد.
به گزارش ایلنا، علی شــمخانی در توییتی نوشت: 
پیشــبرد هم زمان مذاکرات وین برای رفع تحریم های 
ظالمانه که ادامه آن با ســفر انریکه مورا به ایران دنبال 
می شود با اجرای شجاعانه طرح تحول اقتصادی، ضمن 
آنکه نشان دهنده ظرفیت باالی مردمی برای اقدامات 
بزرگ است از تســلط دولت بر مهمترین پرونده های 

سیاسی و اقتصادی کشور خبر می دهد.

روی موج کوتاه

خبر

سخنگوی قوه قضائیه در پانزدهمین نشست خبری خود 
پاسخ به خبرنگار فارس در خصوص اظهارات اخیر خانم فائزه 
هاشمی که خواستار تحریم برخی از نهادهای انقالبی کشور 
شد و به پیامبر اسالم اهانت کرد، گفت: این دو موضوع توسط 

دادستان تحت تعقیب قرار گرفته است.
به گزارش فارس، ذبیح اهلل خداییان، ادامه داد: دادستان به 
عنوان مدعی العموم موضوع را پیگیری کرده است. پرونده در 
جریان و در حال پیگیری است.سخنگوی قوه قضاییه در جلسه 
هفتگی خود با خبرنگاران به تشریح پرونده شکایت قالیباف از 

نماینده سابق مجلس، شکایت مدعی العموم از فائزه هاشمی، 
اجرایی شدن حکم احمدرضا جاللی، بدوی بودن حکم مهرشاد 

سهیلی و اعتراض به دادگاه حمید نوری در سوئد پرداخت.
وی  در خصوص شــکایت رئیس مجلس شورای اسالمی 
از جعفرزاده به علت انتشــار خبر خرید منزل توسط خانواده 
آقای قالیباف در ترکیه گفت: با توجه به شــکایتی که صورت 
گرفته پرونده تشکیل شده است. کسانی که اقدام به انتشار به 
مطالب کذب کنند و یا مدارک کافی ندارند، تحت تعقیب قرار و 
محکومیت می گیرند. افراد باید در انتشار اطالعات دقت کنند.

حکم مهرشاد سهیلی بدوی است 
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهرشــاد سهیلی 
گفت: این فرد به سه سال نگهداری در کانون اصالح و تربیت، 
جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، حکم بدوی است و در 

صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
خداییان گفت: اخیرا سران قوا به تنفیذ اختیارات سازمان 
تعزیرات اقدام کردند، دســتگاه قضایی باید در مبارزه با گران 
فروشی و تنظیم بازار کمک  کند و با گران فروشان برخورد می 

شود. ما در این خصوص در کنار دولت هستیم. 

سخنگوی قوه قضائیه تغییر می کند
وی همچنین گفت: به دلیل تمرکز بر سازمان بازرسی کل 
کشور، تقاضا داشتم که مسئولیت ســخنگویی بر عهده فرد 
دیگری باشد.خداییان افزود: چندین نفر مطرح شدند که پس 

از بررسی، سخنگوی جدید انتخاب می شود.

سخنگوی قوه قضاییه  در نشست خبری:

فائزه هاشمی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس 
معتقد است که استیضاح ها در مجلس در 
حد حرف است و معتقدم رئیس جمهور 

خودش دست به تغییر می زند. 
علیرضــا پاک فطــرت نماینده مردم 
شــیراز در گفت وگو با ایلنــا، در رابطه با 
استیضاح های امضاء شده که اعالم وصول 
نمی شــوند و شــرایط مجلس در بحث 
پیگیری استیضاح، گفت: من استیضاحی 

که اعالم وصول شــود ندیدم و اکثرا استیضاح ها در حد 
حرف و شعار است، اما به نظر من هنوز برای استیضاح یک 
مقدار زود است. باید شش ماهه اول امسال را هم صبر کرد 
و به وزرا فرصت داد و اگر واقعا بعضی از وزرا ضعیف باشند 
و مدیرانی که انتخاب می کننــد را ضعیف انتخاب کنند، 

دیگر توجیهی ندارد و در شش ماهه دوم 
نماینده با قدرت بیشــتری می تواند در 

بحث استیضاح پیش برود.
وی ادامه داد: البته به نظر من اگر کار 
به اینجا برســد، رئیس جمهــور محترم 
خودش هم گفته و هم دارد رصد می کند 
و اجازه نخواهد که کار به این نقطه برسد و 

خودش وزیر را تغییر خواهد داد.
وی افــزود: نکته دیگر این اســت که 
دولت در بحث گرانی ها خیلــی کنترلی روی بازار ندارد، 
به ویژه روی احتکارها و گرانفروشی ها، جرائم هم در این 
حوزه جوابگو نیســت و این ها را باید به روز کنند. دولت 
باید در این زمینــه الیحه بیاورد و ما هــم منتظر الیحه 

دولت هستیم.

یــک فعــال سیاســی معتقد اســت 
سیاســت خارجی دولت با شیوه حکمرانی 
در داخل متفاوت اســت و این تضاد کمکی 

به بهبود وضعیت معیشتی مردم نمی کند.
مصطفی هاشــمی طبا در گفت وگو با 
خبرآنالین گفت: سیاست ما در داخل کشور، 
سیستمی است که به ناچار باید با نیروهای 
جهانی هماهنگی داشته باشیم. مثال مصرف 
بنزین و برق و گاز در کشور حساب نشده  است. 

وقتی کشوری مصرفی است باید مراودات خود را با کشورهای 
دیگر سامان دهد اما کشورمان به دلیل روحیه انقالبی گری با 

قدرت های دنیا سازگار نیست. 
وی افزود: ما هویت خود را به درستی تعریف نمی کنیم. 
در سیاست های خارجی خود به طور دیگر عمل می کنیم و 

در داخل توقع دیگری داریم. این سیاست 
خارجی با بهبود معیشــت مردم سازگاری 
ندارد و سال ها است که این رویه ادامه دارد. 
سیاســت داخلی و خارجی مــا هیچ گونه 
ســازگاری یا یکدیگر ندارد، اگر بخواهیم 
در جهان، کشــوری انقالبی باشیم و با این 
هویت شناخته شویم، باید در داخل کشور 
ساماندهی انقالبی داشته باشــیم و از این 

حالت درهم و آشفته دربیاییم.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با انتقاد از 
سیاست اقتصادی دولت در توزیع یارانه گفت: یارانه نقدی یک 
ُمسکن است ولی مدتی دیگر بودجه های دولت شدیدا دچار 
تورم شده و دولت در پرداخت یارانه ناتوان می شود و از پس 

آن برنمی آید. 

پاک فطرت:

استیضاح ها در مجلس در حد حرف و شعار است
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی:

سیاست خارجی با بهبود معیشت مردم سازگار نیست


