رهبر جریان صدر به نشست گفتوگوهای ملی
برای پایان بنبست سیاسی در عراق نرفت

صفحه   7

گفتوگوی«وطنامروز»
با نویسنده کتاب «من زینب تو هستم»
روایت سیر تحولی یک خواهر شهید

صدر
وحدتشکنی!

تا زینب شدن
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صفحه   8
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تیترهای امروز
پادشاهی سوئد دادخواست بیماران پروانهای ایران
علیه شرکت «مونلیکه» را رد کرد

سوئد
نفرتانگیز

  رفتار سوئد در ماجرای کودکان پروانهای
و حمید نوری مصداق اقدام خصمانه است
صفحه     2

وزارت اطالعات خبر داد

دستگیری
تروریست فرامرزی
صفحه     2

مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپایی در نیمه
نخست سال جاری میالدی  ۳۴درصد رشد کرد

حرکت به سمت
بازارهای اروپایی
خودرو در بورس
صفحه     3

   ۲مدل خودروی سواری در بورس کاال عرضه
و  ۱۳درصد ارزانتر از قیمت بازار و  25درصد
گرانتر از قیمت کارخانه معامله شد
صفحه     3
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آلمان بهدلیلکاهشوارداتگازازروسیه
مجبوربهآغازخاموشیهایشبانهشدهاست-جراید

صفحه     5

بررسی اظهارات جدید الهام علیاف
درباره روند صلح قرهباغ

وضعیت ارامنه قرهباغ
و چالشهای پیشرو

مهدی فیضاللهی* :الها م علیاف ،رئیسجمهور
آذربایج��ان  22مرداد  1401در جریان س��فر
به روستای باس��گال از توابع شهر اسماعیلی،
در مصاحب��ه ب��ا تلویزیون دولت��ی آذربایجان
( )AzTVاظهارات��ی درباره روند صلح قرهباغ
داشته است که در  4بخش و محور اصلی قابل
تحلیل و بررسی است.
 -1تامی��ن امنیت غذایی با کش��اورزی بویژه
در قرهباغ و ش��رق زنگزور که در جنگ دوم
قرهباغ آزاد شدند؛ جمهوری آذربایجان فعالیت
و همکاری گس��تردهای در زمینه کشاورزی
با رژیم صهیونیس��تی دارد .حت��ی میتوان
گفت رژیم صهیونیس��تی بخش کش��اورزی
جمه��وری آذربایجان را قبضه کرده اس��ت.
«جورج دیک» س��فیر رژیم صهیونیستی در
جمه��وری آذربایج��ان در روزهای گذش��ته
گفته بود« :بزودی ش��اهد تکمیل پروژه انبار
غالت خواهیم بود .همچنین مزارع نمونه در
ش��هرهای گنجه و قوبا (ش��هر یهودینشین
در نزدیکی باکو) افتتاح ش��ده است» .هدف
اسرائیل از همکاری کشاورزی با آذربایجان،
از بین بردن وابس��تگی آذربایجان به واردات
غالت و فراهم کردن امکان صادرات غالت از
جمهوری آذربایجان به اسرائیل عنوان شده
است .با توجه به بحران و معضل امنیت غذایی
موجود در دنیا باید در زمینه کشاورزی شاهد
نزدیکی هر چه بیشتر اسرائیل به آذربایجان
ب��ود .پروژهای به نام «دهکده هوش��مند» با
فناوری اس��رائیلی در  ۷کیلومتری مرز ایران
تأسیس شده است که البته مقامات ایرانی آن
پروژه را پایگاههای اطالعاتی اسرائیل میدانند
که برای جاسوسی و آسیب رساندن به ایران
طراحی و ایجاد ش��دهاست و بارها اعتراض
خود را نس��بت به وجود این پروژه به دولت
باکو اعالم کردهاند.
 -2در هفتههای نزدیک پیش رو منتظر احداث
جاده مربوط به کریدور زنگزور از طرف ارمنستان
هستیم .هر چند ایران نسبت به قبل کمتر از مسیر
زنگزور منتفع میش��ود اما داشتن مرز مشترک
با تعداد بیش��تر کش��ورها یک امتیاز و مزیت به
حساب میآید ،بنابراین باید به دنبال جلوگیری
از تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه باش��د .قبل از
این مصاحبه عکسی از رئیسجمهور آذربایجان با
نقشهای جدید از جمهوری آذربایجان که منطقه
زنگ��زور (س��یونیک) را به کش��ور خود ضمیمه
کرده بود ،در فضای مجازی به طور غیررس��می
منتشر شد.
ادامه در صفحه ۷

ایرانتا یک توافق خوب
چقدر فاصله دارد؟

مسأله
انتفاع
است
گروه سیاس�ی :پس از پاس��خ مکت��وب ایران به متن
پیش��نهادی اروپا و مندرج کردن انتظارات کشورمان
نسبت به آن -که البته متن ارائه شده توسط «جوزپ
بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی دارای
ایرادات و اش��کاالت جدی هم هس��ت -طی روزهای
گذشته ،جلسات متعددی از سوی مسؤوالن دخیل در
مذاکرات در سطوح مختلف برگزار شده است.
به گزارش «وطنامروز» ،بر این اساس روز گذشته
دبیر شورای عالی امنیت ملی ،وزیر امور خارجه ،علی
باقری ،مذاکرهکننده ارش��د کش��ورمان در مذاکرات
هستهای و محمد اسالمی ،رئیس سازمان انرژی اتمی
میهمان بهارستاننشینان بودند و در جلسه غیرعلنی
مجلس ش��ورای اسالمی برای ارائه آخرین توضیحات
درباره پاسخ مکتوب کشورمان به متن پیشنویس طرف
اروپایی شرکت کردند.
طبق آنچه علی شمخانی و حسین امیرعبداللهیان
بعد از این نشست مطرح کردهاند ،این گزاره استنباط
میشود که ایران توافقی را میپذیرد که خطوط قرمز
تهران مبتنی بر حصول انتفاع کامل اقتصادی ایران ،لغو

عکس :خبرگزاریخانهملت

تحلیل

نشست غیرعلنی مجلس با حضور
مقامات مسؤول درباره آخرین وضعیت
مذاکرات هستهای و متن اروپا برگزار شد

تحریمها و حفظ ماهیت برنامه هستهای ایران ذیل قانون
هستهای مجلس -اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و
صیانت از منافع ملت ایران -کامال رعایت شده باشد.
بر این اساس ،دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره
نشس��ت مش��ترک روز گذش��ته مجلس با مقامات و
مسؤوالن دخیل در موضوع مذاکرات هستهای گفت:
شورای عالی امنیت ملی قرار نیست مصوبهای در این
زمینه داش��ته باشد؛ شورای عالی امنیت ملی توافق را
بررسی میکند و باید آن را به تصویب برساند ،سپس
گزارش به مجلس میآید .علی شمخانی با تاکید بر نقش
موثر قانون اقدام راهبردی در تقویت توان مذاکراتی ایران
گفت :قانون اقدام راهبردی نقش موثری در تقویت توان
مذاکراتی جمهوری اسالمی ایران با توجه به پشتوانه
فنیای که فراهم کرد ،داشته است .دبیر شورای عالی
امنیت ملی درباره نشست مشترک مجلس با مقامات
و مس��ؤوالن دخی��ل در موضوع مذاکرات هس��تهای
گف��ت :مجلس قانون و مصوب��های تحت عنوان قانون
اقدام راهب��ردی دارد که در این قانون وظیفهای برای
۲کمیسیونتخصصیخودیعنیکمیسیونامنیتملی

و سیاس��ت خارجی و انرژی ترسیم کرده است که در
صورت توافق ،گزارش اقدامات انجامگرفته به مجلس
داده میشود .وی ادامه داد :در طول مذاکرات رایزنیها
و تبادل اطالعات به ش��کل برگزاری جلسات ،شفاهی
یا حتی مکتوب با کمیسیونها و صحن مجلس انجام
شده است ،امروز هم برای نخستینبار نشستی به صورت
غیرعلنی برگزار شد که به نظر جلسه خیلی خوبی بود.
شمخانی در پایان خاطرنش��ان کرد :شورای عالی
امنیت ملی قرار نیست مصوبهای در این زمینه داشته
باشد ،شورای عالی امنیت ملی توافق را بررسی میکند
و باید آن را به تصویب برس��اند و س��پس گزارش به
مجلس میآید.
  ادامه بحث پس از اطمینان از نفع اقتصادی کامل ایران

وزیر امور خارجه کشورمان هم با اشاره به اینکه ایران
منتظر دریافت پاسخ آمریکاست ،گفت :هرگاه اطمینان
پیدا کنیم همه خطوط قرمزمان مورد توجه قرار گرفته
و نفع اقتصادی کامل از توافق پیش روی ما است ،درباره
مراحل بعدی بحث خواهد شد .حسین امیرعبداللهیان
درباره اما و اگرهای برگزاری نشست مشترک برجام در

س��طح وزرای خارجه گفت :م��ا نظراتمان را از طریق
نماینده اتحادیه اروپای��ی به طرفهای مقابل از جمله
آمریکا دادیم و منتظریم پاسخها را دریافت کنیم .وزیر
امور خارجه در ادامه گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت در
حاشیه حضورش در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
ما باید اطمینان پیدا کنیم همه خطوط قرمزمان مورد
توجه قرار گرفته است و نفع اقتصادی کامل از توافقی که
پیش روی ما است ،خواهیم برد .وی تاکید کرد :چنانچه به
این نقطه برسیم ،درباره مراحل بعدی بحث خواهد شد.
  هنوز تا یک توافق خوب فاصله داریم

همچنین وحید جاللزاده درباره جلسه غیرعلنی
روز گذشته مجلس با اشاره به اینکه مجلس یک جلسه
غیرعلنی بس��یار مهم درباره روند مذاکرات هستهای
داشت ،گفت :این جلسه بسیار متفاوت و چالشی بود
و مباحث و نقدهای بسیار مهمی از سوی نمایندگان
مجلس شورای اسالمی مطرح شد .رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
بیان کرد :برای نمایندگان مجلس انتفاع اقتصادی مردم
مهم است و حتما باید این موضوع در مذاکرات لحاظ

شود .سال  ۹۹قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
و صیانت از حقوق ملت ایران تصویب شد که نقشه راه
کشور برای رفع تحریمها و انتفاع اقتصادی است .وی
تصریح کرد :برای م��ا دولتها خیلی تفاوتی ندارند و
تأکید ما بر این است که حتما باید در مذاکرات منافع
ملی تأمین شود .نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای
اس�لامی خاطرنش��ان کرد :گزارشهایی که از سوی
شمخانی ،امیرعبداللهیان و علی باقری به نمایندگان
ارائه شد ،ناظر به آخرین پیوستی بود که طرف مقابل به
ایران ارائه کرده بود و موارد و ایراداتی که درباره تحریمها،
تضمینها و حوزه پادمانی وجود داشت ،در این جلسه
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جاللزاده اظهار داش��ت :ما همچنان با یک توافق
خوب فاصله داریم اما اگر منافع کشورمان تأمین شود،
ایران آماده است .ما باید از گذشته درس عبرت بگیریم و
مجلس جلسات مشترک خود با دولت و مذاکرهکنندگان
را ادامه خواهد داد تا به تیم مذاکرهکننده کشورمان در
راستای رسیدن به یک توافق خوب مساعدت شود.
صفحه  2را بخوانید

رو دست مقاومت به تلآویو در پرونده افسران دربند صهیونیست
سیدمحس�ن حس�ینی :در
یادداشت
ش��رایطی ک��ه رژی��م جعلی
صهیونیس��تی به لحاظ داخلی و خارجی در ش��رایط
وخیمی قرار دارد ،گردانهای عزالدین قس��ام ش��اخه
نظامی حماس اخیرا تصویری از یکی از اسرای اسرائیلی
که در بند حماس است را منتشر کرد که نشان میداد
حال وی وخیم است و به دستگاه اکسیژن وصل است.
تیرم��اه نیز حماس تصویری از  ۲نظامی اس��یر رژیم
صهیونیستی منتشر کرده بود.
در حال حاضر حماس  4نظامی صهیونیستی را در
اس��ارت خود دارد؛  ۲نفر از این اسرا نظامیان اسرائیلی
هستند که تابستان  2014به اسارت مبارزان فلسطینی
درآمدند و ۲تن دیگر نیز ۲نظامی دیگر این رژی م هستند
که در شرایط نامش��خصی وارد غزه شده و در اسارت
حماس قرار گرفتهاند.

این اقدام حماس در حالی صورت گرفت که مقامات
صهیونیست در پاسخ به افکار عمومی این رژیم اشغالگر
که نسبت به پرونده اسرا بسیار حساس است گفتهاند
اسرای دربند حماس همگی مردهاند! ناظران سیاسی
معتقدند سران صهیونیست با پاک کردن صورت مساله
به دنبال آن هستند تا ضعف و ناکارآمدی خود درباره
آزادی این اسرا را الپوشانی کنند.
در مقابل مقاومت فلسطین که این روزها دست باال
را در ارتب��اط با تحوالت مربوط به غزه در اختیار دارد
با انتشار این تصاویر ضمن افشای دروغها و پنهانکاری
مقامات صهیونیس��ت درباره پرونده اسرا ،جنگ روانی
حس��اب شدهای را علیه صهیونیستها به راه انداخته
اس��ت« .فوزی برهوم» سخنگوی جنبش حماس در
این ارتباط گفت :اقدامی که گردانهای عزالدینقسام با
انتشار تصاویر اسرای صهیونیست انجام داد بیانگر تدبیر

و توانایی رهبری حماس در استفاده از کارتهای خود
در زمان مناسب است.
در واقع مقاومت فلسطین با این اقدام خود به طور
ضمنی برای رایزنی درباره پرونده موسوم به تبادل اسرا
بدون هیچ پیششرطی اعالم آمادگی کرد .در شرایطی
که کابینه رژیم صهیونیستی از سوی خانوادههای اسرای
صهیونیست به علت منفعل بودن و نداشتن هیچ کارت
بازی برای آزادی آنها شدیدا تحت فشار قرار دارد ،انتشار
اخبار تازه با مدرک و سند از اسرای اسرائیلی ،تلآویو
را مستاصل و دستپاچه کرده و فشار روانی زیادی را بر
مقامات صهیونیست وارد کرده است .پس از انتشار تصویر
هشام سید  -که سال  2015به جرم عبور غیرقانونی
از مرز غزه دستگیر شد  -پدر وی از بیتوجهی سران
صهیونیست نسبت به اسرای در بند شدیدا انتقاد کرد.
وی تاکید کرد :بخوبی میدانم اسرائیل هیچ توجهی به

پسرم نمیکند و به خاطر وی اقدام به عقد توافق (برای
تبادل) نخواهد کرد؛ حتی در مقابل یک مرغ!
هدف دیگر مقاومت فلسطین از انتشار تصاویر اسرای
اسرائیلی این است که نشان دهد علت اصلی عدم حل و
فصل پرونده تبادل اسرا مواضع متناقض و فریبکارانه رژیم
صهیونیستی است .تلآویو با در پیش گرفتن رویکردی
عوامفریبانه و فریب افکار عمومی داخلی تالش کرده از
زیر بار این موضوع شانه خالی کند اما مقاومت فلسطین با
یک بمب خبری و رو کردن مدرکی دال بر زنده بودن این
اسرا مقامات تلآویو را شوکه کرد و اعتبار ادعاهای آنها
را زیر سوال برد .وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی
در واکنش به این مس��اله گفت :دیدن این صحنه که
هشام سید بیمار و نزد حماس است ،بسیار دشوار است.
با تدبیر اخیر حماس درباره اس��را و شکس��ت رژیم
صهیونیس��تی در جنگ  ۵۰س��اعته اخیر در نوار غزه،

معادالت منطقه اکنون بیش از پیش به س��ود مقاومت
اس�لامی فلس��طین پیش میرود ،تا جای��ی که عالمه
«سیدحسن نصراهلل» رهبر حزباهلل لبنان و «زیاد النخاله»
دبیرکل جهاد اس�لامی تاکید کردند مقاومت اکنون در
ش��رایطی قرار دارد که قادر به تحمیل ش��روط خود به
دشمن صهیونیستی و تعیینکننده معادالت آینده است.
اسرائیل اکنون در داخل با بحران کابینه و بیاعتمادی
شدید افکار عمومی مواجه است ،در منطقه بشدت در
منگنه مقاومت قرار دارد و در نظام بینالملل از سوی
روسیه تحت فشار شدید قرار گرفته است .باز شدن دوباره
پرونده تبادل اس��را بویژه در شرایطی که حال یکی دو
نفر از این اسرا وخیم است ،دولت کنونی تلآویو که در
آستانه یک انتخابات زودهنگام دیگر قرار دارد را احتماال
سخت تنبیه خواهد کرد و ممکن است بحران داخلی
رژیم صهیونیستی را شدیدتر و پیچیدهتر کند.

