دور دوم سفرهای استانی رئیسجمهور بزودی آغاز میشود

پنجشنبه  27مرداد 1401
وطنامروز      شماره 3557

معاون اجرایی رئیسجمهور از شروع دور دوم سفرهای استانی حجتاالسالم رئیسی پس از ارزیابی سفرهای دور اول خبر داد .صولت مرتضوی گفت :تیمی
در حوزه معاونت اجرایی تشکیل شده است که سفرهای دور اول را ارزیابی میکند و پس از ارزیابی سفرهای دور اول ،سفرهای دور دوم رئیسجمهور پس
از تنفس؛ با تامین منابع ،پیگیری مصوبات دور اول ،با رفع مشکالت و نگاه به اجرای مصوبات و نظارت میدانی شروع خواهد شد.

سیاسی

اخبار

وزارت اطالعات یک تروریست
بادامنهفعالیتفرامرزیرادستگیرکرد

وزارت اطالع��ات طی بیانیهای چهارش��نبه  26مرداد
 1401اعالم کرد :به استحضار ملت شریف ایران میرساند با
توفیقات الهی و مجاهدتهای فداکارانه و هوشمندان ه سربازان
گمنام امام زمان(عج) ،یکی از پرسابقهترین و خطرناکترین
تروریستها با دامن ه عملیات تروریستی فرامرزی دستگیر و
به زندان منتقل شد .بر مبنای رهگیریهای اطالعاتی چند
ساله ،این عنصر جنایتپیشه سوابق فعالیتهای تروریستی
در  ۴کش��ور منطقه را دارد و در مقطع اوج بحران سوریه،
با حضور در آن کش��ور به عضویت گروهکهای تکفیری-
تروریستی درآمده و همراه با آنها در شهرهای حلب ،حماه
و ادلب به اعمال جنایتکارانه و شیطانی پرداخته است .این
عضو حلق ه تروریس��م فرامرزی که متخصص س�لاحهای
سنگین نیز میباشد ،پس از شکست تکفیریها از مدافعان
پرافتخار حرم و محدود شدن حوزه ترکتازی آنها در سوریه،
پایگاه فعالیتهای تروریستی خود را به  ۲کشور پیرامونی
جمهوری اسالمی ایران منتقل و به یکی دیگر از گروهکهای
تروریست ،جنایتپیشه و ضد وحدت امت اسالمی پیوست و
به اقدامات خرابکارانه خود علیه ملت سرافراز ایران و تمامیت
ارضی کشور ادامه داد .جانبرکفان گمنام ایران اسالمی اعالم
مینمایند با توکل به ذات اقدس احدیت و با توسل به اهل
ت عصمت و طهارت(ع) و در ادامه جهاد مس��تمر خود،
بی 
بازداشت سایر جنایتپیشگان و تروریستها را ،در هر نقطه
و هر النهای که باشند ،همچنان در دستور کار و ماموریت
مقدس خود خواهند داشت.

آمادگی ایران برای اجرای فوری
توافق با آمریکا درباره زندانیان

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
چهارشنبه  ۲۶مردادماه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره
اظهارات آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا و همچنین
رابرت مالی ،نماینده ویژه این کش��ور در امور ایران درباره
موضوع زندانیان گفت :جمهوری اسالمی ایران به صورت
مستقل از برجام ،بارها از کانالهای مختلف آمادگی خود را
برای پرداختن به مساله زندانیان ،به طرف آمریکایی اعالم
کرده است .بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی خواستار
آزادی زندانیان دوتابعیتی در ایران که به دالیل امنیتی و
ب��ا حکم دادگاه در حال س��پری کردن دوران محکومیت
خود هس��تند ،ش��د و اعالم کرد که این کشور در تالش
برای آزادی این افراد است و از سوی دیگر رابرت مالی هم
همین درخواست را مطرح کرده است .ناصر کنعانی ضمن
اعالم آمادگی کشورمان برای اجرای فوری توافق موجود،
اع�لام کرد :آمادهایم با اج��رای این توافق ایرانیان بیگناه
زندانی شده در آمریکا که به اتهام واهی نقض تحریمهای
ظالمانه و غیرقانونی آمریکا ،قربانی بیعدالتی نظام قضایی
آن کشور شدهاند ،امکان رهایی و بازگشت سریع به آغوش
خانوادههای خود را داشته باشند .وی افزود :جای تعجب
است که طرف آمریکایی به جای عمل و رفع موانع در این
زمینه ،صرفا به اجرای نمایشهای تبلیغاتی علیه جمهوری
اسالمی ایران میپردازد.
سرلشکر باقری:

مقامات اروپایی نسبت به حصول توافق ابراز خوشبینی میکنند اما آمریکا میگوید در حال بررسی پاسخ ایران به متن نهایی توافق احیای برجام است

گروه سیاسی :توافق در دسترس قرار دارد اگر ایاالت متحده آمریکا
ارادهای برای آن داش��ته باش��د؛ این عبارت دقیقترین توصیف از
آخرین تحوالت پس از ارائه پاسخ مکتوب جمهوری اسالمی ایران
به طرف اروپایی اس��ت .تهران پس از پاس��خ مکتوب خود درباره
آخرین نسخه پیشنویس توافق وین اعالم کرده است اگر واکنش
آمریکا با واقعبینی و انعطاف همراه باشد توافق حاصل خواهد شد.
به گزارش «وطنامروز» ،نگاهی به مواضع طرفهای برجامی طی
 48ساعت گذشته نیز حاکی از خوشبینی  ۴+۱برای حصول توافق
است و بویژه برای کارشناسان واکنش مقامات اروپایی به محتوای
ارسالی ایران که به جوزپ بورل تحویل شد و حاوی انتظارات ایران
برای حداکثریتر کردن کسب منافع ملی از برجام و توافقی پایدارتر
با انتفاع اقتصادی بوده است بسیار مثبت و رو به جلو ارزیابی شده
اس��ت؛ چه اینکه یک مقام اروپایی نزدیک به مذاکرات هستهای
سهشنبه عنوان کرد پاسخ ایران به متن نهایی توافق بر سر احیای
برجام «سازنده» است.
در حال حاضر پاسخ آمریکا به محتوای ارسالی ایران به طرف
اروپایی و تصمیمات سیاس��یای که دولت بایدن باید اتخاذ کند
توگوهای  1.5س��اله وین باشد؛
میتواند پایانی بر مذاکرات و گف 
تصمیماتی که البته در میانه خوشبینیهایی که نسبت به حصول
توافق در پایتختهای سیاسی جریان دارد چندان آسان نیست و
میتواند دولت دموکرات آمریکا را در آستانه انتخابات کنگره این
کشور با یک توفان سیاسی مواجه کند ،با این وجود واشنگتن اعالم
کرده در حال بررسی پاسخ ایران هستیم و انتظار میرود ظرف ۲-۳
روز آینده دولت آمریکا در این باره به اظهار نظر بپردازد و باید منتظر
ماند که آیا کاخ سفید انتفاع ایران را میپذیرد با خیر.
در عین حال در آخرین آپدیت از مواضع آمریکاییها ،سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا عنوان کرد که واشنگتن در حال بررسی پاسخ
ایران به متن نهایی توافق احیای برجام است .ند پرایس ،سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا روز سهشنبه در کنفرانسی خبری در رابطه
با مذاکرات وین گفت :بر سر هر آنچه میشد مذاکره شود ،مذاکره
انجام گرفته اس��ت .وی ادامه داد :ما پاس��خ ایران در رابطه با متن
نهایی پیش��نهادی اتحادیه اروپایی (در رابطه با احیای برجام) را
دریافت کردهایم و در حال بررسی آن هستیم .ما در عین حال به
رایزنی با اتحادیه اروپایی و متحدان اروپایی در مسیر پیش رو ادامه
خواهیم داد .پرایس افزود :ما از مس��ائل بزرگ بر س��ر ازسرگیری
پایبندیها به برجام توس��ط ایران و رفع تحریمها توسط آمریکا
عبور کردهایم .ما باور داریم که مشکالت بزرگ عمدتا حلوفصل
شدهاند .این مقام ارشد آمریکایی در ادامه گفت :ما نظرات خود (در
رابطه با اظهارات ایران درباره متن پیشنهادی اتحادیه اروپایی) را
به طور خصوصی به اتحادیه اروپایی ابراز کردهایم و به این کار ادامه
خواهیم داد .ما جزئیات بازخوردهایمان را بازگو نخواهیم کرد .وی
در پاسخ به سوالی در رابطه با جدیت ایران در احیای برجام گفت:
من نمیخواهم در این زمینه پیشداوری کنم و قصد ندارم در این
زمان که در حال بررسیهایمان هستیم ،جوابی قطعی ارائه دهم.
تحلیل این موضوع به زمان نیاز دارد .سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
گفت :مهم برای ما و دیگران از جمله اتحادیه اروپایی و اسرائیل این
است که ایران به سالح هستهای دست نیابد .اگر ایران دارای یک
سالح هستهای باشد این یک خطر برای ما و تمام جامعه جهانی

توان نظامی جمهوری اسالمی
قدرتمند و بازدارنده است

تودومین
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح در بیس 
همایش دوس��االنه فرماندهان و مسؤوالن نیروی دریایی
سپاه گفت :بحمداهلل نیروی دریایی سپاه که دارای سابقه
درخش��انی از دوران دفاعمقدس چه در نبرد با متجاوزان
بعثی و چه در مقابله با متجاوزان آمریکایی در خلیجفارس
است ،طی دهههای گذشته بویژه در  ۴سال اخیر روند رو به
رشدی داشته و توسعه چشمگیری در توانافزایی بخشهای
گوناگون شناوری ،موشکی و پهپادی خود رقمزده است.
سردار محمد باقری با تاکید بر اینکه با وجود تحریم و فشار
حداکثری دشمن ،توان نظامی جمهوری اسالمی قدرتمند،
فوقالعاده و بازدارنده اس��ت ،گفت :امنیتی که ما امروز در
خلیجفارس ،تنگه هرمز ،دریای عمان و حفاظت از منافع
ملت ایران داریم ،از همه ادوار تاریخی گذشته بهتر است و
خدای نعیم را به این جهت خاضعانه شاکر هستیم.

استقبالبازدیدکنندگانازپهپادتهاجمی
ایراندرنمایشگاهنظامیمسکو

داوود نایفیپور یکی از نمایندگان غرفه ایران در نمایشگاه
توگو با
نظامی -فنی «آرمیا »۲۰۲۲-در روس��یه ،در گف 
خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» گفت بازدیدکنندگان از
غرفه ایران توجه بسزایی به پرندههای بدونسرنشین ایرانی
از جمله پهپادهای تهاجمی نشان دادند .نایفیپور در این باره
یدانند
گفت« :افرادی که اخبار را دنبال میکنند ،بهخوبی م 
که پهپادهای ما چه کارهایی انجام میدهند؛ از جمله درباره
آنچ��ه در منطقه خلیجفارس اتفاق میافتد .همه عمال از
ی پهپادهای ایرانی آگاهند و در نتیجه در اینجا به این
توانای 
پهپادها و کوادکوپترها عالقهمند هستند» .وی اضافه کرد:
«ایران در این نمایشگاه همچنین موشک و انواع سامانههای
پدافند هوایی و موشکانداز عرضه کرده است».
کاظمیقمی:

با طالبان تعامل کردیم اما آنها را
به رسمیت نشناختیم

حسن کاظمیقمی در نشستی با موضوع یک سالگی
خروج آمریکا از افغانستان اظهار داشت :یک سال از فرار
طراحی شده نظامیان آمریکایی از افغانستان و حکمرانی
طالبان گذشت ،فرار طراحی شده به مفهوم این است که
آمریکا قطعا شکست خورد اما فرارش پایان کار آمریکا،
رفتار و سیاس��تهایش در افغانستان نیست و در حالت
ایستایی سیاستهایش را دنبال میکند؛ در واقع نظامیان
خارج شدند اما سرویس جاسوسی آمریکا در افغانستان
حضور دارد .وی افزود :در این فضا جمهوری اسالمی ایران
بر پایه نگاه به حمایت از مردم افغانستان ،سیاست تعاملی
با طالبان را دنبال کرد .اما این تعامل با چند مالحظه ملی
توأم شد؛ تا زمانی که دولت فراگیر شکل نگیرد دولتی را
به رسمیت نمیشناسیم .ما با طالبان تعامل کردیم اما آنها
را به رسمیت نشناختیم.

توافق روی میز آمریکا

خواهد بود .او افزود :ما مواضعمان را به اطالع شرکایمان از جمله
اسرائیل رساندهایم و همانطور که گفتم آنچه برای ما مهم است
این است که ایران به سالح هستهای دست نیابد .او در عین حال
تاکید کرد :موضع ما در قبال مذاکرات کامال مشخص است و آن
اینکه مذاکرات کنونی تنها مربوط به برنامه هستهای ایران است و
چیز بیشتری را شامل نمیشود .بحث گنجاندن نام سپاه پاسداران در
فهرست تروریستی آمریکا بخشی از مذاکرات وین نیست .سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا گفت :اگر احساس کنیم که توافق هستهای در
راستای منافع ملی ما نیست یقینا این توافق مرده خواهد بود .در
همین حال معاون وزیر خارجه روسیه گفت که برنامه جامع اقدام
مشترک بر سر برنامه هستهای ایران در فرمت وین در خط پایان
قرار دارد اما تمام مسائل تا بدین لحظه بسته نشده است .سرگئی
ریابکوف ،معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در گفتوگو با
خبرگزاری تاس گفت :کار در فرمت وین بر سر احیای برجام در خط
پایان است .تمام مسائل تا بدین لحظه بسته نشدهاند اما تعامالت
در سطوح مختلف ادامه دارد .وی ادامه داد :هیات روسی در حال
همکاری نزدیک و موثر با همتایان خود است.
■■مذاکرات تمام شده و روند توافق در حال انجام است

نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی با تشریح نشست غیرعلنی مجلس که با حضور
علی شمخانی ،حس��ین امیرعبداللهیان ،علی باقری و محمد
اسالمی با موضوع مذاکرات برای رفع تحریمها برگزار شد ،گفت:
در این جلسه دیدگاههایی که نمایندگان داشتند منتقل شد ،در
عین حال توضیحات الزم از سوی مقامات حاضر و دستاندرکاران
مذاکرات ارائه ش��د .عباس مقتدایی در جمع خبرنگاران افزود:

حقیقتا باید به یک تفاهم و همفکری در باالترین سطح برسیم که
در جلسه امروز-چهارشنبه -تا حدودی حاصل شد ،البته جلسه
دیگری هم دیروز -سهش��نبه -در محل دبیرخانه شورایعالی
امنیت ملی تشکیل شده بود که در آن جلسه اعضای کمیسیون
امنیت ملی بهاتفاق دستاندرکارانی که ذکر کردم حضور داشتند،
در آن جلسه هم مفاد نامههایی که رد و بدل شده و موضوعاتی که
مدنظر ایران است مطرح شد .نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی
خاطرنشان کرد :نکته مهم در جلساتی که دیروز و امروز برگزار
شد و در روزهای آینده نیز بر اساس برنامهریزیهای انجامشده
برگزار خواهد شد این است که ما منافع ملت ایران را در باالترین
سطح تأمین کنیم و قانون اقدام راهبری مجلس که تصویب شده
است در باالترین سطح باید رعایت شود .مقتدایی گفت :آنچه
االن توضیح داده ش��ده این است که روند توافق در حال انجام
است و مذاکرات تمام شده ،تصمیم سیاسی ایران گرفته شده
است و این آمریکا است که باید تصمیم سیاسی خود را بگیرد
که آیا بنا دارد منافع ملت ایران را بهطور کامل بپذیرد یا اینکه
مانند قبل میخواهد پیمانشکنی کند .وی اضافه کرد :اکنون
پیامهایی که بین ما و آمریکاییها بهواسطه اروپاییها رد و بدل
شده در همین فضاست .اگر آنها این تصمیم سیاسی را بگیرند
که منافع ملت ایران را در نظر بگیرند توافق در دسترس است
اما اگر بخواهند در بیان یک چیز بگویند و در عمل به آن پایبند
نباشند همه مسؤولیتها ب ه عهده طرف مقابل است .نایبرئیس
کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد :در جلسه روز
گذشته با حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی ،مفادی که مورد
نظر نمایندگان بود تا به آن دسترسی داشته باشند در اختیار

نمایندگان قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی در جریان امور
است ،امروز هم در مجلس مباحثی مطرح شد که یکی از آنها
انتقادات درباره دسترسی نمایندگان به متن بود که اکنون در
دسترس نمایندگان قرار گرفته است ،حتی مفاد متن نیز در جلسه
امروز مجلس مورد بحث و نقد قرار گرفت .وی عنوان کرد :واقعیت
این است که مجلس در این حوزه سختگیرانه عمل میکند تا
یقین حاصل شود که منافع ملت ایران در باالترین سطح تأمین
میشود ،دلیل آن نیز این است که طرف مقابل ما قبال همین
روند را طی کرده و بدعهدی داشته است ،امروز باید جلوی تکرار
این موضوع را بگیریم؛ هم موضوع راستیآزمایی و هم بحث رفع
تحریمها و هم موضوعات مرتبط دیگر در جلسه بهشکل شفاف
مطرح شد و تا زمانی که یقین نکنیم منافع ملت ایران تأمین
میش��ود مجلس پافشاری الزم را خواهد داشت و کامال شفاف
این موضوع را بیان کردیم .همکاران ما در مجلس بر این موضع
هستند و دوستان ما در دولت نیز تأکیدشان این است که قانون
مجلس برای تأمین منافع ایران و صیانت از حقوق ملت ایران
بهنحو شایس��ته اجرایی شود .مقتدایی گفت :ما در کوتاهترین
زمان پاسخی را که باید ،به طرفهای مقابل دادیم و اکنون طرف
مقابل ما باید نشان دهد حداقل در این بخش جدیت الزم را دارد،
بنابراین پاسخ طرف مقابل خیلی زمان نخواهد برد و آنها باید یک
موضوع اساسی و کلیدی را تعیین کنند و آن این است که آنچه
مدنظر ایران است برای لحاظ منافع ملت ایران بپذیرند .موضع
ما امروز این است ،اروپاییها نیز اگر اقدام نکنند و همچنان روند
فرسایشی را دنبال کنند کمکم ماههای سرد اروپا خواهد رسید
و شاید آنها بیشتر از همه متضرر شوند.

یخواهی مردم ایران نسبتی مستقیم با استکبارستیزی دارد؟
 69سال پس از کودتای  28مرداد ،چرا هنوز آزاد 

نفی استقالل ملی ،هویت ثابت آمریکا

محمدسلحشور:فرداشصتونهمینسالگردکودتایآمریکایی
28مرداد است؛ کودتایی که نقطه اتصال استبداد و استعمار
در یکی از فصول مهم تاریخ سیاس��ی ایران اس��ت 69 .سال
پس از این کودتا کماکان نسبت میان استقالل و آزادی ملت
ایران در نسبت با زیادهخواهی استکبار آمریکا تعریف میشود.
ب��ه گزارش «وطنامروز» ،غروب 28مرداد  32و همزمان
با فتح پایتخت توس��ط دستههای کوچک اوباش اجیرشده
طل��وع عصری جدید برای تاریخ ایران بود؛ لحظه تلخی که
آرمانهای ملت ایران در مبارزه برای تقویت اس��تقالل ملی
و تضعیف پایههای سلطنت اس��تبدادی با سرنوشتی شوم
مواجه شد .نقطه عطفی که ملتهای آزادیخواه جهان پس
از آن نی��ز بارها در مواجهه با ابرقدرتی آمریکا پس از جنگ
دوم جهانی به اشکال مختلف آن را تجربه کردند .با این حال
تاریخ و گذشته تجربه شده هر ملت در نسبتی جداییناپذیر
با مسیر و آینده آن ملت قرار دارد .از همین رو حمله به تاریخ
هر ملت را باید زنگ خطری برای آیندهشان به حساب آورد؛
آنچنان که تالش دهههای اخیر استعمار فرهنگی بیش از هر
چیز بر فراموش شدن رد دخالتهای خارجی بر مصائب ملل
آزادیخواه معطوف بوده است؛ مسالهای که به شکل جدی
درباره ایران اس�لامی نیز پی گرفته میشود و تالش دارد از
طریق به فراموشی سپردن این گذشته ،مسیر آینده ملت را
گرفتار تجربههای پرهزینه پیشین کند.
نس��بت کودتای  28مرداد با تاریخ معاصر ایران بیش از
همه با جنبه اس��تبدادی آن تعریف و بازنمایی شده است؛
آنچنان که عمده آثار مکتوب و هنری تولیدشده نیز سعی
علی عوضخواه :تحریمهای ظالمانه غرب علیه ایران نه فقط اقتصاد
کش��ور و معیش��ت مردم را هدف قرار داده که مدتهاست جان
کودکان بیمار ایرانی را هم نشانه رفته و تهدید میکند .به گزارش
«وطنامروز» ،تحریمهایی که پس از خروج ترامپ از برجام دوباره
برقرار شد ،از سال  2018به این سو ،دسترسی بیماران بویژه بیماران
پروانهای را به دارو و تجهیزات پزشکی با مشکالت بسیاری مواجه
کرده و در برخی موارد باعث فوت بیماران شده است .شرکت سوئدی
«مونلیکه» که در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت میکند،
از جمله شرکتهایی است که به بهانه تحریمهای آمریکا از فروش
پانسمانهای ضروری بیماران پروانهای به ایران خودداری میکند
و اخیرا ً نیز دولت این کش��ور دادخواست وکیل بیماران پروانهای
ایرانی برای الزام شرکت مورد اشاره را جهت ارسال پانسمانهای
مخصوص این بیماران رد کرد .این اقدام ضدبشری ،بخشی از جامعه
بیماران پروانهای ایران را که عمدتا کودکان هستند ،دچار آسیب
جدی کرده است به طوری که تعدادی از این بیماران دچار قطع
عضو شده یا حتی در برخی موارد فوت میکنند .وضعیت بیماران
پروانهای ایران به قدری وخیم اس��ت که «آلنا دوهان» گزارشگر
ویژه س��ازمان ملل که اردیبهش��ت سال جاری به کشورمان سفر
کرده بود ،پس از بازگشت از ایران در مصاحبه با نشریه فرانسوی

داش��تهاند از این ت��راژدی به
عن��وان نقطه بازگش��ت نهاد
سلطنت و س��رکوب جامعه
بیدارش��ده ایران یاد کنند .با
این حال این استبداد داخلی
نس��بت جداییناپذی��ری با
استعمار خارجی داشته است؛
استعماری که از قضا این بار
ب��ا جامه و پرچم��ی جدید و
مدیریت ایاالت متحده آمریکا سیاس��ت مهار ایران قوی و
مستقل را در پیش گرفت.
■■موازنه مثبت با مداخله نیروی سوم

کودتای مستبدانه 28مرداد با سردمداری استعمار خارجی
بیش از هر متغیری در نسبت با مسیر استقاللطلبانهای که
ملت ایران در جریان ملی کردن صنعت نفت در پیش گرفته
ب��ود جرقه خورد .در این میان گ��ذار از «موازنه منفی» به
عنوان رویکرد اولیه تبلیغ ش��ده از سوی مصدق به سمت
مداخله «نیروی س��وم» یکی از تراژیکترین شکس��تها
را برای نهضت ضداس��تعماری ملت ای��ران به ارمغان آورد.
اگ��ر در جریان «موازنه مثب��ت» همه تالشها معطوف به
آن ب��ود تا با پرداخت کردن میزان یکس��انی از امتیازات و
انحص��ارات به  2قدرت رقیب حاض��ر در ایران (انگلیس و
روسیه) ،آنان را برای حفظ تمامیت ارضی و ثبات سیاسی
به یک رضایت نسبی برسانند ،در «موازنه منفی» رویکرد بر
آن بود که با نپرداختن هیچگونه امتیازی به این دو قدرت

آنان را به سطحی از اقناع در
این جهت برسانند که کشور
م��ورد رقابت تبدیل به پایگاه
هیچکدام از رقبا نمیش��ود؛
آنچنان ک��ه خود مصدق نیز
در یکی از سخنان خود اشاره
میکند« :مقص��ود از موازنه
(مثبت) سیاسی این است که
حساب دیرینه خود را با دول
مجاور تس��ویه کنیم و به هر یک کم دادهایم مابقی آن را
بدهیم و به هر یک زیاد دادهایم مازاد آن را دریافت کنیم و
توازن منفی چنین اقتضا میکند که از این به بعد به هیچ
دولتی برخالف مصالح خود چیزی ندهیم» .با این حال در
سایه فشارهای خارجی انگلیس به دولت ایران و همچنین
سیاس��تهای غلط مصدق در مواجه��ه با نیروهای حامی
نهضت که در منحل کردن مجلس ش��ورای ملی بیشترین
نمود را پیدا کرد فضا به سمتی رفت که عمال مصدق برای
مهار فش��ار انگلیس به دنبال «نیروی سوم» یعنی آمریکا
چرخید؛ چرخش��ی که از قضا نهتنها دندانهای تیز ش��ده
لندن را نکشید که فضا را برای مقدمهچینی واشنگتن در
این کودتا مهیا کرد .بدین ترتیب آمریکا که تالشش برای
خارج کردن نیروهای نظامی ش��وروی در میانه دهه  20از
کش��ورمان باعث شده بود چهرهای مثبت و قابل اعتماد از
آن ساخته شود ،ب ه عنوان بهترین «نیروی سوم» از جانب
مصدق انتخاب شد .این اقدام مصدق اما در نهایت  ۲نتیجه

پادشاهی سوئد دادخواست بیماران پروانهای ایران علیه شرکت «مونلیکه» را رد کرد

سوئد نفرتانگیز

لوپوئ��ن اظهار کرد :م��ن در ایران با مبتالیان به بیماری پروانهای
که دچار اپیدرمولیز بولوزا ،یک بیماری ژنتیکی پوس��تی هستند
صحبت کردم که با استفاده از پانسمانهای مخصوص که دولت از
خارج خریداری میکند ،تحت درمان قرار میگرفتند .این درمان
ب��ه  ۱۰۰۲بیمار ایرانی این ام��کان را میداد که با وجود درد غیر
قابل تحمل ،به زندگی خود ادامه دهند اما اکنون یک سال است
دیگر این بانداژها در ایران در دسترس نیست و  ۱۵بیمار پروانهای
ایرانی از آن زمان جان خود را از دست دادهاند ،در حالی که میزان
گومیر ناشی از این بیماری معموال بیشتر از یک مورد در سال
مر 
نیست .من با بیماران دیگری که از بیماریهای دیگری رنج میبرند
صحبت کردم و وضعیت به همین منوال است .دوهان در پاسخ به
گومیرها اینگونه پاسخ میدهد
این سوال که آمریکا درباره این مر 
که داروها در لیست تحریمهای واشنگتن نیستند ،گفت :متاسفانه
این درس��ت نیست .در تئوری بله! همه اسناد مربوط به تحمیل
تحریمها علیه ایران ،امکان اس��تثنای بشردوستانه را درباره مواد

غذایی و دارویی میدهد اما در واقعیت ،چنین چیزی رخ نمیدهد
و حتی آژانسهای سازمان ملل نیز نمیتوانند کمکهای پزشکی
ت سال گذشته بود که «مرکز حقوق
الزم را ارائه کنند .اردیبهش 
کیف��ری بینالمللی ایران» با هدف حمایت از قربانیان تحریم ،از
شرکت «مونلیکه» سوئد نزد «مرکز تماس ملی» به عنوان مرجع
نظارت بینالمللی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،طرح دعوا
کرد اما «مونلیکه» در پاسخ خود به شکایت مرکز حقوق کیفری
بینالمللی ایران اعالم کرد تا زمانی که تحریمهای آمریکا برقرار
است تصمیمی برای بازگشت به بازار ایران ندارد و حتی مایل و
قادر به استفاده از مکانیسم معافیت اقالم بشردوستانه آمریکا نیز
نیس��ت .دولت سوئد در اقدامی جدید دادخواست وکیل بیماران
پروانهای ایران برای الزام شرکت سوئدی «مونلیکه» جهت دادن
پانسمانهای مخصوص به بیماران ایرانی را رد کرد.
■■شهروند ایرانی در بیدادگاه سوئد

حمید نوری از ش��هروندان ایرانی است که آبا ن  ۹۸به صورت

به همراه داشت؛ اول آنکه عمال در سایه ائتالف پشت پرده
آمریکا و انگلیس ،دیگر مصدق توانایی مهار نیروی خارجی
را از دست داد و از سوی دیگر بسیاری از جریانات سیاسی
وقت که گرایش به ایدههای چپ و ضدامپریالیستی داشتند،
مصدق را به عنوان نماینده آمریکا در مناسبات سیاسی ایران
شناسایی کردند .در عمل نیز آمریکا با پیدا کردن موضعی
باالدستی در مواجهه با مصدق ،فضای داخلی ایران را بیش
از پیش برای اجرایی کردن کودتا هدایت کرد.

■■عبرت تاریخی از مداخله آمریکا

در شرایطی که طرف حساب ایران در جریان نهضت ملی
کردن صنعت نفت نه آمریکا که انگلیس بود اما واش��نگتن
مس��یر کودتا را برای ایران در پیش گرفت .به زبان س��ادهتر
آمریکا فرصت پشتیبانی از ایران با امتیاز ورود و نفوذ جدی
در شاهراه ایران را با تضعیف انگلیس و شوروی رد کرد و به
گواه تاریخ ننگ رهبری کودتا را به جان خرید اما اجازه نداد
ایران تبدیل به الگویی رهاییبخش برای دیگر مللی شود که
در موقعیتی نسبتا مشابه با ایران قرار داشتند.
فهم این مهم پس از  69سال کماکان میتواند روشنکننده
نسبت استکبار آمریکا با ملتهای قدرتمندی همچون ایران
باش��د که سعی بر حفظ اس��تقالل ملی خود و الهامبخشی
برای دیگر ملل دارند .با چنین عینکی نزاع آمریکا با ایران به
روایتهای سطحینگرانهای که تنشزدایی را شرط مهار نزاع
میپندارند محدود نمیشود .بر همین اساس تالش برای مهار
الهامبخش الگوی اس��تقالل ملتهای آزاد مهمترین انگیزه
آمریکا برای پیگیری این خصومت دیرینه است.
غیرقانونی به خاطر اتهامات واهی گروهک تروریس��تی منافقین
توس��ط پلیس سوئد دستگیر شد و در حالی که اتهامات وارده از
سوی منافقان را رد کرده بود ،تیر سال جاری از سوی دادگاه سوئد
به حبس ابد محکوم شد.
اخی��را نیز فرزند حمی��د نوری در خالل نشس��ت خبری
سخنگوی دستگاه قضای کشورمان حاضر شد و ضمن تشریح
آخرین وضعیت پدرش در زندان سوئد اعالم کرد :بیش از هزار روز
است پدرم در انفرادی زندان سوئدیهاست و برخی افراد سوئدی
دائم به ما میگویند به خاطر نوع برخورد با پدر شما متاسفیم.
هنوز پدرم حکم را به زبان فارسی نخوانده است و دادگاه سوئد
هنوز با وکیل جدیدی که معرفی کردهایم موافقت نکرده است.
اوایل تیر امسال نیز حمید نوری در تماس کوتاهی با خانواده
خود اظهار کرده بود :با گذشت  2سال و  8ماه از نگهداری من
در س��لول انفرادی ،هیچ نهاد و سازمان حقوق بشری سراغم
نیامده و پیگیر وضعیت من نیست .وی در تماس تلفنی خود
با اش��اره به شکنجههایی که تحمل کرده ،گفته بود ۳ :نیروی
پلیس س��وئد ضربات ش��دیدی را به سر و گوشهای من وارد
کردند که به واسطه این ضربات گوشهای من همچنان با درد
و مشکل روبهرو است.

