
منافع امریکا در تداوم جنگ اوکراین
ع��ده ای چنی��ن اس��تدالل می کنند که 
امریکا منافع��ی در اوکراین ن��دارد، یا اگر 
منافعی داشته باشد، بیشتر اخالقی است. 
البت��ه اس��تدالل اخالقی ب��رای واقعیات 
س��خت افزارانه ژئوپلیتیکی نه مناس��ب 
اس��ت و نه کافی. امریکا در جنگ اوکراین 
منفعت حیاتی دارد. امری��کا به دلیل بعد 
جغرافیایی همواره از حمله زمینی مصون 
بوده اس��ت؛ تهدیدات علیه امریکا تنها از 
طریق اقیانوس ها ممکن است و بر همین 
اساس از سال ۱۹۰۰ تاکنون تأمین امنیت دریاها، »مبنا و پایه امنیت ملی « 

امریکا قرارگرفته است. 
تضعیف روسیه به عنوان یک رقیب ژئوپلیتیک برای امریکا، تنها یکی از 
انگیزه های امریکا برای ادامه جنگ در اوکراین اس��ت. امریکا قصد دارد با 
تداوم جنگ اوکراین هم روسیه را تضعیف کند و هم بر سیاست، اقتصاد 
و امنیت اروپا اثر بگذارد تا قاره سبز را همچنان در منظومه ای از مدیریت 
جهانی خود حفظ کند. این برهان روشنی برای تداوم  و فرسایشی کردن 
آن به نفع امریکا، البته به ضرر اروپا و اوکراین است. با عنایت به موقعیت 
ژئوپلتیک ویژه اوکراین، اهمیت ناوگان دریایی و تس��لط بر ش��اهراه ها و 
بغازهای آبی برای امریکا به اندازه اهمیت جنگ در خشکی است. از این رو 
اگر زمانی کشوری بر شبه جزیره اروپا مسلط شود به طوری که بتواند منابع 
انسانی و مادی آن را تصاحب کند، این موضوع به معنی ظهور یک نیروی 

دریایی تهدید  آمیز علیه امریکا است. 
امریکا برای پیشگیری از تسلط قدرت های دیگر بر شبه جزیره اروپا ناچار 
به مقابله با آن، پیش از وقوع آن اس��ت و همین معمای منفعت امریکا در 
اوکراین اس��ت. البته با وجود اینکه روسیه در یک اقدام پیشدستانه برای 
محدود ساختن تهدید »ناتو« دست به حمله به اوکراین زده است، حتی 
اگر بتواند اوکراین را مهار و رام کند، غرب اوکراین، متحد ناتو باقی خواهد 
ماند. بنابر دالیل ذکرشده، کاماًل طبیعی و منطقی است که روسیه نیاز به 
حفظ فاصله ای ایمن از بازیگرانی مانند امریکا و متحدان او در»ناتو« داشته 
باش��د و تالش نماید غرب را وادار به دور شدن از مرزهای غربی خودکند. 
چنین رفتاری از جانب مسکو تهدید بزرگی علیه امنیت ملی امریکا تلقی 
می شود. بنابراین حمایت از نیروهای اوکراینی برای متوقف ساختن روسیه، 
همزمان با تحمیل یک جنگ اقتصادی موازی علیه مسکو می تواند به مثابه 
چک تضمینی برای توقف بزرگ ترین مانع گسترش ناتو به شرق باشد. با 
توجه به وضعیت توصیف شده، امریکا به عنوان زمینه ساز جنگ اوکراین و 
عامل تداوم و تشدید آن، منافع راهبردی و تاکتیکی بسیاری در حوزه های 
ژئواکونومیک، ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی را تعقیب می کند که به اختصار 

درچند محور مورد اشاره قرار می گیرد:
تس��لط بر حوزه انرژی و مدیریت آن: درحوزه مدیریت اقتصاد جهان هم 
اکنون، یک جنگ جهانی انرژی در جریان است. امریکا پس از دستیابی 
به جایگاه صادرکننده انرژی و تغییر وضعیت از یک کشور وارد کننده به 
کشور صادرکننده انرژی درجهان، با طراحی راهبرد مدیریت انرژی، تالش 
دارد با ایجاد یک معادله متناس��ب با منافع بلند م��دت خود، عمده  ترین 
کشورهای تولیدکننده نفت جهان را یا تحت کنترل بگیرد یا تولیدکنندگان 
سرکش)ونزوئال، روسیه، ایران( را از بازار نظام مدیریت انرژی بیرون کند و 
یا در دایره مدیریت خود محدودکند. از این رو در جنگ اوکراین به دنبال 
آن است که روسیه- به عنوان بزرگ ترین صادرکننده نفت و گاز در جهان و 
ابرقدرت انرژی- را  با اتخاذ تدابیرمحدود کننده و کنترلی، تابع سیاست های 

کالن خود کند یا از بازار حذف نماید. 
مهار و مدیریت کش��ورهای اروپایی با کنترل بازار و قیمت انرژی: امریکا 
تالش دارد، به موازات اتخاذ رویکرد تضعیف جایگاه روسیه و یا حذف آن، 
اروپا را در بحث انرژی به امریکا وابسته کند و این کشور ها را ذیل یک ائتالف 
جهانی به رهبری خود قراردهد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین 
بعد از بحران اوکراین قیمت گاز در اروپا ده برابر قیمت آن درامریکاش��د. 
شرکت های امریکایی بیش از ۱۰۰ میلیون دالر در هر محموله گاز طبیعی 

به اروپا سود کردند. 
فروش تسلیحات و رونق دادن به کارخانه های تولید اسلحه: گزارش های 
منتشرشده بعد از جنگ اوکراین تأیید می کند که فروش تسلیحات امریکا 
در س��ال مالی ۲۰۲۲ میالدی به ۵۰میلیارد دالر اسلحه رسیده است که 
نسبت به سال قبل آن افزایش باالیی داشته اس��ت. به گفته عضو سابق 
پارلمان انگلیس جورج گالووی،امریکا حاضر است تا آخرین قطره خون 
اوکراین جنگ را ادامه دهد. در پایان هم حاضر است تا آخرین قطره خون 

اروپا، این جنگ ادامه یابد.  
 جنگ اوکراین عالوه برموارد ذکر شده منافع راهبردی معین دیگری مانند 
باز سازی اتحاد ناتو، اس��تمرار و تقویت هژمونی امریکا برآن، زمینه سازی 
برای اعزام نیرو و ارسال و استقرار تسلیحات پیشرفته بیش تر به بالتیک 
)استونی، لتونی و لیتوانی( و شرق اروپا )لهستان و رومانی( وتحقق اهداف 
راهبردگسترش ناتو به شرق و باالخره تمرین مقدماتی برای جنگ احتمالی 
با روسیه درآینده وآزمایش سالح های جدید در میدان جنگ در کشوری 
ثالث در نبرد غیرمستقیم با روسیه و تخلیه اطالعاتی و توانمندی سخت 
افزاری و نرم افزاری روس��یه در سطح با طوالنی کردن جنگ و هیبریدی 
کردن نبرد در میدان و زمین اوکراین. از منافع آش��کار امریکا درتشویق 

روسیه و اوکراین به جنگ، تداوم آن است.  

رئیس سازمان انرژی اتمی:
ایران بن بستی با آژانس انرژی اتمی ندارد

عم�ل  تعهداتش�ان  ب�ه  برج�ام  در  مقاب�ل  ط�رف 
نک�رد، ام�ا ب�ن بس�تی ب�ا آژان�س ان�رژی اتم�ی نداری�م. 
محمد اسالمی، رئیس س��ازمان انرژی اتمی در حاشیه جلسه هیئت 
دولت درباره صادرات رادیوداروهای ایرانی به خبرنگاران گفت:  با تالش 
دانشمندان ما در س��ازمان انرژی اتمی، جمهوری اسالمی ایران امروز 

یکی از کشورهای مطرح در تولید و عرضه رادیودارو ها است. 
مع��اون رئیس جمه��ور ادام��ه داد: نکته  حائ��ز اهمیت این اس��ت که 
رادیوداروهای تولیدی در داخل کشور، عالوه بر تمرکز بر افزایش ضریب 
داروهای تشخیص، اثربخشی باالتری نسبت به دارویی دارد که در بخش 
درمان در حوزه سرطان مورد استفاده قرار می گیرد. اسالمی ادامه داد: 
ایران امروز توانسته تراز کشور و جایگاه ایران را در زمره پنج کشور اول دنیا 
قرار دهد. وی گفت: خبر  هایی که از گروسی درباره برجام منتشر می شود 
یکی درباره آژانس و پادمان است و دیگری درباره برجام است که بر پایه 
رفع اتهامات شکل گرفته و برای رفع اتهامات ۲۰ سال مذاکره شده است. 
رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد: سند این بود که تحریم  ها لغو شود 
و اتهامات علیه ایران را کنار بگذارند و ما هم در این راستا محدودیت  ها و 
نظارت  ها را بپذیریم که اعتمادسازی اتفاق بیفتد، اما آنها به تعهداتشان 
عمل نکردند، اما بن بستی با آژانس انرژی اتمی نداریم. وی افزود: ایران 
و طرف مقابل مذاکراتشان را بر اساس س��ند ۲۰۱۵ انجام دادند. رئیس 
سازمان انرژی اتمی ایران گفت: برنامه ریزی و رایزنی برای سفر گروسی 
به ایران در دستورکار قرار گرفته و در حال پیگیری است. وی بیان کرد: 
تعامالت ما با آژانس برقرار اس��ت و واحدهای اطالعاتی آژانس گزارش 

دادند که هیچ انحرافی از فعالیت های هسته ای ایران وجود ندارد. 
----------------------------------------------------

روایت معاون سازمان اطالعات سپاه 
از آشفتگی دستگاه های اطالعاتی دشمن 

نیروهای اطالعاتی برخی کشورهای مخالف نظام اسالمی در منطقه 
نشستی داشتند که آنها به رغم اینکه تمامی جوانب را در اغتشاشات 
اخیر س�نجیده بودند، ولی در این جلسه به ش�دت آشفته بودند. 
س��ردار محمد توالیی، معاون هماهنگ کننده سازمان اطالعات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در نشس��ت خبری که صبح دیروز به منظور 
تشریح برنامه های یادواره چهلمین سالگرد شهادت سرلشکر پاسدار 
شهید حسن باقری و شهدای اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین برگزار شد، اظهار داشت: 
در آستانه س��الگرد شهدای اطالعات سپاه پاس��داران هستیم؛ سردار 
حسن باقری مؤسس سازمان اطالعات سپاه بود و به همین دلیل روز 
نهم بهمن روز شهادت ایشان »روز شهدای اطالعات سپاه پاسداران « 

نام گذاری شده است. 
س��ردار توالیی با اش��اره به اهمیت اطالعات در دفاع مقدس گفت: در 
زمان آغاز جنگ تحمیلی، سپاه هیچ تجربه ای در زمینه مبارزه با دشمن 
خارجی نداشت و به همین دلیل بخش اطالعات و سایر ساختار ها باید 
تأسیس   می شد؛ بر همین اساس وقتی حسن باقری وارد جبهه می شود، 
به واس��طه خأل موجود در زمینه اطالعات، اقدام به تأسیس  مجموعه 

اطالعات و جمع آوری اطالعات می کند. 
معاون هماهنگ کننده سازمان اطالعات سپاه ادامه داد: شهید باقری 
بعد از فعالیت در این حوزه، اطالعات جمع آوری شده را شکل می دهد 
و خألهای دفاعی دشمن را شناسایی می کند که این اقدامات موجب 
دست برتر ما در اطالعات می ش��ود و در نتیجه، عملیات های مختلف 
طراحی و پیروزی های بزرگ همراه می ش��ود. اقدامات ش��هید حسن 
باقری موجب شد که دشمن ابتکار عمل را در صحنه نبرد از دست بدهد، 
به همین دلیل کمتر از دو سال توانستیم سرزمین های اشغالی خود را از 
دست رژیم بعثی آزاد کنیم. بنابراین، بزرگداشت شهید حسن باقری و 
4 هزار و ۳۶ شهید اطالعات سپاه فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره 

این شهدای بزرگ و این خالقیت  ها در دفاع مقدس است. 
سردار توالیی افزود: مراسم اصلی بزرگداشت شهید حسن باقری و شهدای 
اطالعات سپاه پاسداران روز یک شنبه هفته آینده در دانشگاه افسری و 
تربیت پاس��داری امام حسین )ع( با حضور سرلش��کر غالمعلی رشید، 
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( و به صورت ویدئوکنفرانسی در 
سپاه های استانی و سایر دانشگاه این مراسم برگزار می شود که مراسمی 
نیز هم زمان در یادمان شهید باقری برگزار خواهد شد تا پیوند نسلی را 
بتوانیم بین شهدا و نسل جدید برقرار کنیم. رئیس ستاد یادواره چهلمین 
سالگرد شهادت باقری اضافه کرد: اطالعات سپاه در دفاع مقدس 4هزار 
و ۳۶شهید تقدیم کرده است که این شهدا سهم بسزایی در پیروزی های 
ما در جنگ تحمیلی داش��تند؛  تاکنون ۲۵4عن��وان کتاب درخصوص 
شهدای اطالعات عملیات منتشر و ۳۰4 یادواره استانی اطالعات عملیات 
نیز برگزار شده است. معاون هماهنگ کننده سازمان اطالعات سپاه تأکید 
کرد: چشم های تیزبین نیروهای اطالعاتی و عملیاتی ما همواره دشمنان 
را رصد می کند و بخش زیادی از شکس��ت های توطئه های دشمنان به 
دلیل اطالعاتی اس��ت که نیروهای ما در اختیار دارند. وی عنوان کرد: 
چندی پیش نیروهای اطالعاتی برخی کشورهای مخالف نظام اسالمی 
در منطقه نشس��تی داش��تند که آنها به رغم اینکه تمامی جوانب را در 
اغتشاشات اخیر سنجیده بودند، ولی در این جلسه به شدت آشفته بودند؛ 
زیرا شرکت کنندگان در این نشست اعتراض داشتند که برآوردهای غلطی 
درخصوص ایران ارائه و این موضوع باعث شد که به واسطه دخالت  هایی 
که در قالب حمایت از اغتشاشات انجام دادیم، اکنون باید منتظر اقدام 

تالفی جویانه ایران باشیم. 
----------------------------------------------------

بیانیه ۲۳۷ نماینده در محکومیت اهانت به قرآن کریم

اهانت به ادیان آسمانی
ستیز سازمان یافته قدرت های استکباری است

بیانی�ه ای  در  اس�المی  ش�ورای  مجل�س  نماین�ده   ۲۳۷
اق�دام  ای�ن  کری�م،  ق�رآن  ب�ه  اهان�ت  محکومی�ت  در 
نابخش�ودنی و اهان�ت ب�ه مقدس�ات ادی�ان آس�مانی را س�تیز 
س�ازمان یافته از س�وی قدرت های اس�تکباری عن�وان کردند. 
به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: بار دیگر در عرصه گاه فرهنگ 
جاهلیت مدرن قرن و در س��ایه ش��وم حمایت دولت های تحت نفوذ 
الیه های قدرت های صهیونیستی، شیاطین انسی سر برآورده اند و در 
بالد معنویت ستیز غرب به س��احت مقدس کتاب آسمانی قرآن کریم 
اهانت کردند. این اقدام نابخشودنی و اهانت به مقدسات ادیان آسمانی 
یک ستیز سازمان یافته از سوی قدرت های استکباری است. دولتمردان 
غرب به بهانه واهی حمایت از آزادی بیان دست عناصر افراط گرا و تندرو 
را در مسیر نفرت پراکنی علیه مقدسات باز می گذارند و اسالم ستیزی 

و اسالم هراسی را در جوامع خود نهادینه می کنند. 
قرآن کریم مبن��ای اعتقادی بی��ش از ۲ میلیارد مس��لمان در جهان 
است، چگونه و براس��اس کدام جایگاه حقوقی، کشوری به خود اجازه 
می دهد به اعتقادات مس��لمانان جهان اینگونه هتک حرمت کند. ما 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضمن محکومیت شدید اهانت به 
س��احت مقدس قرآن کریم که با مجوز رسمی کشور سوئد انجام شد، 
از سازمان کنفرانس اسالمی با ۵۷ عضو که در چهار قاره جهان حضور 
دارد و می تواند نقش مهمی در سازمان ملل متحد ایفا کنند، درخواست 
می کنیم اقدام الزم را ب��رای مقابله با اهانت های س��ازمان یافته علیه 

مقدسات مسلمانان جهان اتخاذ کند. 

  خبر

 مجلس

رئیس قوه قضائیه در جمع مسئوالن دادسرای انتظامی قضات:

دستگاه قضایی صحیح العمل مانع بسیاری از اعوجاجات می شود

حس�ن  هم�ان   

زینب شریعتی
ک�ه   گزارش فی�روزی  

بران�دازان و همه 
ظرفیت مجازی و رسانه ای ش�ان پ�ای آن آمده 
بودند و از شکنجه او در زندان می گفتند و حتی 
خبر دادند که او به کما رفته است، امکان دیدار با 
خانواده نداشته و در انفرادی است، روز گذشته 
خبر آمد که حین فرار از کش�ور دس�تگیر شده 
است، بدون آنکه حتی سابقه یک روز بازداشت در 
باش�د! داش�ته  را  اغتشاش�ات 
روز هایی گذش��ت که مخالفان نظ��ام در خصوص 
حسن فیروزی و شکنجه او و فایل صوتی اش و وداع 
جانسوزش با فرزند نوزادش مطلب نوشتند. مسیح 
علینژاد در مورد او نوش��ت: »حس��ن فیروزی، ۳4 
ساله اهل ش��هرری تهران، پدر دختری که تنها ۱8 
روز از تولدش می گذشت. نزدیکان حسن می گویند: 
حسن را به شدت شکنجه کرده  و از تماس با خانواده 
محرومش کرده اند. خانواده اش زمانی که به زندان 
رفته اند، مأموران به آنها گفته اند: یک روز قبل از اعدام 

خبرتان می کنیم. «
جالب ک��ه تصاویری ه��م از صورت کب��ود او و آثار 
شکنجه بر بدنش منتشر شد، در حالی که با شرایطی 
که خودشان وصف کرده اند، او نباید بتواند عکسی از 

خودش بفرستد. 

علینژاد تنها دروغگوی این ماجرا نبود، از علی کریمی 
و سایر فعاالن مجازی برانداز تا بی بی سی و اینترنشنال 
و صدای امریکا و منوتو بر این دروغ دمیدند و حتی 
فایل صوت��ی او را پخش کردن��د. در ویکی پدیا هم 
صفحه ای به نام او ساخته شد و فضاسازی رسانه ای 

در مورد او کامل انجام گرفت. 
حاال اما صفحه ویکی پدیای او فقط در جست وجوی 
گوگل می آید و با کلیک روی آن گفته می شود که 
این صفحه حذف شده اس��ت. دلیلش ساده است؛ 
چون همه این اخبار دروغ بود. یک سناریو و قصه ای را 
یک فرد کالهبردار نوشت و براندازان هم پی حقیقت 
ماجرا نیستند، فقط چون هم راس��تا با عقایدشان 
بود، آن را منتش��ر کردند.  مرکز رسانه قوه قضائیه 
در اطالعیه ای که ۲ بهمن ۱4۰۱ منتشر کرد اعالم 
نمود: »فردی به نام حسن فیروزی با جرائم ذکر شده 
در ادعاهای مطرح شده توسط معاندین، نه تنها طی 
ماه های گذش��ته حکم محکومیت و کیفرخواست، 
نداش��ته، بلکه در هیچ کدام از زندان های ایران در 

بازداشت یا گذران دوران محکومیت نیز نیست. «
 باید دستورات را اجرا می کردم!

با این اطالعیه، سؤال پیش آمد که فرد معرفی شده 
و صاحب عکس های منتشر شده کیست؟ در پی این 
سؤال، اقدامات فنی و پیچیده اطالعاتی آغاز شد و در 
نهایت نهادهای اطالعاتی کشور او را یافتند، زنده و 

در سالمت کامل! و البته سخنان ابتدایی او حکایت از 
این دارد که لیدرهای برانداز و رسانه هایشان از دروغ 

بودن این کیس مطلع بوده اند. 
حسن فیروزی، سوم بهمن ماه و یک روز پس از اعالم 
مرکز رسانه قوه قضائیه در حال فرار از مرزهای کشور 
در محدوده آب های س��رزمینی جمهوری اسالمی 
ایران نزدیک جزیره قشم بازداشت و سه  شنبه شب با 
پرواز شماره ۱۲4۱ به تهران منتقل شد. او در اولین 
اظهارات خود بیان کرد: »در مدت زمان مفقودی به 

جنوب کشور رفته بودم. «
فیروزی همچنین درخص��وص تصاویر و فایل  های 
صوتی منتسب به خود گفت: »فایل  ها را خودم تهیه 
می کردم و به درخواست مدیران کانال و یک شبکه 
رسانه ای معاند تهیه و برایش��ان ارسال می کردم. از 
آنجایی که عکس  های من در شبکه های مجازی به 
صورت گسترده منتشر شده بود، مدیران رسانه ای 
که با آنها در ارتباط بودم از من خواستند دستورات و 

خواسته هایشان را اجرا کنم. «
او گفته که »من حتی یک روز هم در پی حوادث اخیر 
کشور دستگیر نشده و در بازداش��ت نبوده ام. هیچ 
جای بدنم کبود نیست و هیچ گاه تحت شکنجه قرار 
نگرفته ام. « و البته اقداماتش برای ساخت سناریوی 
بازداشت و ش��کنجه در زندان های ایران را اینگونه 
توضیح داده است: »چون به طلبکاران خود بدهی 

داشتم برای همین تصمیم گرفتم از خانه فرار کنم 
و به همین دلیل در تاریخ ۲۹ آبان ماه ضمن فرار از 
منزل، سناریوی بازداشت و شکنجه خود را طراحی و 
آن را با اعضای رسانه های خارج از کشور مطرح کردم. 
قصدم این بود تا بتوانم از این داستان به نفع خودم 
اس��تفاده کنم و با ربط دادن موضوع دستگیری ام 
به اتفاقات اخیر در کش��ور عنوان کردم که توس��ط 
مأموران امنیتی بازداشت و روانه زندان شده ام تا از 

دست طلبکاران نجات پیدا کنم. «
بی بی سی با اینکه خود منتش��رکننده فایل صوتی 
ساختگی از حس��ن فیروزی بود، حاال می گوید در 
هفته های اخیر کاربران ش��بکه های اجتماعی که 
اسامی مش��ابه س��ازمان های حقوق بشری معتبر 
داشته اند، این اخبار را منتشر کردند و حاضر نیست 

مسئولیت خود را در این ترویج دروغ بپذیرد. 
  انقالب دروغ

مورد حسن فیروزی مورد عجیبی است، اما برای ما که 
این سو نشسته ایم-وگرنه آن سو به این ملغمه دروغ و 
فریب عادت کرده و روال کارش همین است-  اصاًل 
کل جنبش! اخیرش��ان بر مبنای دروغ ضرب و شتم 
مهسا امینی در مقر پلیس شکل گرفت و پس از آن 
دهها دروغ را روی آن سوار کردند؛ چه دروغ از داخل 
زندان، چه دروغ از کف خیابان، چ��ه دروغ در مورد 
احکام صادره، چه دروغ در مورد جنایاتی که کرده اند، 
چه دروغ از قول خانواده بازداشتی  ها و اعدامی ها، چه 
دروغ پیرامون مسئوالن کشور و غیره.  آن قدری که 
بیراه نیست اگر بگوییم این انقالب، انقالب دروغ بود! و 
برای اثبات این مدعا همین بس که بار ها گفتند انقالب 
پیروز شده و جمهوری اسالمی تمام شده و هم اکنون 

جمهوری اسالمی با قدرت بر سر کار است!
حسن فیروزی هم برای آنها یکی است مثل موضوع 
حس��ین رونقی که گفتند در زندان شکنجه شده، 
کلیه اش از دست رفته، اعتصاب غذا کرده، دو پایش 
را شکسته اند و... اما او در سالمت و با گذاشتن وثیقه 
از زندان آزاد ش��د و با پاهای خودش راه رفت و یک 
زندانی ضدانقالب نوش��ت که چگون��ه او در مورد 
اعتصاب غذایش دروغ گفته ب��ود. موضوع ضرب و 
شتم مادر ستار بهشتی هم همین بود. پیرزن حین 
راه رفتن زمین خورده بود و گفتند اشخاصی ناشناس 
او را زده اند. موضوع کیان پیرفلک، نیکا ش��اکرمی، 
اسرا پناهی، حدیث نجفی، س��ارینا اسماعیل زاده، 
خدانور لجه ای و بسیار موارد دیگر که بخشی از پروژه 
کشته س��ازی براندازان را تشکیل می دادند همگی 
نشان می دهد که دروغ حسن فیروزی روال عادی 

سبک مبارزه مخالفان جمهوری اسالمی است. 
مورد حسن فیروزی را می توان تبدیل به یک مورد 
مطالعاتی کرد که چگونه اخبار ضد جمهوری اسالمی 
بدون کم ترین راس��تی آزمایی توس��ط رسانه  ها و 
لیدرهای برانداز به ش��کلی گس��ترده پوشش داده 
می ش��ود و چگونه مخالف جمهوری اسالمی بودن 
می تواند برای فرد امتیازات خاص به همراه داش��ته 
باش��د. در حالی که مبارزان سیاسی در طول تاریخ 
ثروت و جان خود را برای مبارزه داده اند، اپوزیسیون 
ایرانی در قبال مبارزه با جمهوری اس��المی ثروت 

می اندوزد و امتیاز می گیرد. 

صرف نظر از رضایت آن بخش از مردم و مراجعان 
به دس�تگاه قضایی، ش�ما قض�ات دادگاه عالی 
و دادس�رای انتظامی قضات مس�تمراً نس�بت 
به احص�ای علل نارضایتی بخش�ی از م�ردم از 
دس�تگاه قضای�ی اهتم�ام داش�ته باش�ید. 
به گزارش مرکز رس��انه قوه قضائیه، حجت االسالم 
محس��نی اژه ای با حضور در دادگاه عالی و دادسرای 
انتظامی قضات، در جمع مسئوالن و قضات این مراجع 
قضایی با بیان اینکه سرمایه اصلی در دستگاه قضایی 
عامل و نیروی انسانی آن است، خطاب به قضات دادگاه 
عالی و دادسرای انتظامی قضات گفت: شما می توانید 
در تعیین بهترین روش  ها و شاخص  ها و مالک  ها برای 
جذب و به کارگیری مس��تعد ترین و شایسته  ترین 

نیروهای انسانی، کمک کار دستگاه قضایی باشید. 
رئیس دس��تگاه قض��ا با اش��اره به اهمی��ت مقوله 
آسیب شناسی و کارویژه نهادهای نظارتی در پیشبرد 
این امر خطیر گفت: هر دستگاه نظارتی باید به بررسی 
و س��نجش نقاط ضعف و قوت افراد و مجموعه های 
تحت نظارت خود مبادرت ورزد و راه  ها و روش های 
بهبود و ارتق��ای اوضاع در  آن اف��راد و مجموعه  ها و 
کاستن و تقلیل نقص  ها و آسیب های آنها را شناسایی 
و تعیین کند؛ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات 

واجد چنین نقش و کارویژه ای می باشد. 
حجت االسالم محس��نی اژه ای با بیان اینکه تأکید 
ما در دس��تگاه قضایی آن اس��ت که نظارت و رفع 
کاستی  ها و نواقص را از مجموعه خودمان آغاز کنیم، 

گفت: ما تأکید داریم که مقوله صیانت و رفع نواقص را 
از دستگاه خودمان و از حوزه کاری خود شروع کنیم؛ 
و این فرهنگ و اصل را مبنا قرار دهیم که اشخاص 
حاضر در دس��تگاه به صورت صادقانه و خالصانه و 
دلسوزانه و به دور از انگیزه های مبتنی بر مچ گیری، 

آیینه یکدیگر باشند. 
رئیس عدلیه با اشاره به تأکیدات و سفارشات خود به 
مقامات دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات تصریح 
کرد: در بدو تصدی مسئولیت ریاست در دستگاه قضا 

به حجت االسالم موحدی آزاد دادستان وقت انتظامی 
قضات که اکنون ریاست دادگاه عالی را بر عهده دارد، 
تأکید کردم که بالغ بر هزار قاضی شایسته و برتر را به 
من معرفی کند تا من بتوانم از این تعداد، اشخاصی را 
به عنوان مدیر در بخش های مختلف دستگاه قضایی 
انتخاب کنم، چرا که اعتقاد دارم مدیر یک مجموعه از 
جهات مختلف می تواند اثرگذاری باالیی در مجموعه 

تحت مسئولیت خود داشته باشد. 
رئیس دس��تگاه قضا در ادامه، با اش��اره به اهمیت 

رضایتمندی مردم و مراجعان از دس��تگاه قضایی و 
حفظ کرامت آنها، بیان داشت: صرف نظر از رضایت 
آن بخش از مردم و مراجعان به دستگاه قضایی، شما 
قضات دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات نسبت 
به احصای مس��تمر علل نارضایتی بخشی از مردم 
از دستگاه قضایی اهتمام داش��ته باشید و این علل 
نارضایتی را از حیث اهمیت و اولویت، دسته بندی 
نمایید تا بتوانید نسبت به رفع سریع و ریشه ای آنها 

اقدام کنید. 
رئیس ق��وه قضائیه در ادامه گفت: بای��د بتوانیم از 
اختیارات و مسئولیت  هایی که داریم در جهت نفع 
رساندن به مردم، بیشترین اس��تفاده را ببریم؛ لذا 
تأکید من به ش��ما قضات دادگاه عالی و دادسرای 
انتظامی قضات آن اس��ت که بررس��ی کنید آیا به 
نحو کام��ل و با تم��ام ظرفیت از ای��ن اختیارات و 
مسئولیت  هایی که از آنها برخوردار هستید، بهره 
می برید یا خیر؟ ش��ما عناصر مؤث��ری در ارتقای 
دستگاه قضایی هستید. اگر خدای ناکرده استقالل 
و اقتدار و صحیح العملی دس��تگاه قضایی آسیب 
ببیند، بقیه جا ها نیز متحمل آس��یب می ش��وند. 
قاضی القضات در پایان با اش��اره به رسالت خطیر 
و نقش برجسته ای که دس��تگاه قضایی در جامعه 
دارد، تصریح ک��رد: اگر دس��تگاه قضایی مقتدر و 
صحیح العمل باشد از بسیاری از اعوجاج  ها جلوگیری 
می کند و چنانچه در اینجا آسیب به وقوع بپیوندد، 

بسیاری از نقاط دیگر نیز آسیب می بینند. 

رئیس کمیته روابط خارجی با اشاره به نشست 
هم اندیش�ی کمیته متبوع خود درباره آخرین 
وضعیت پرون�ده »حمید ن�وری«، گف�ت: ما از 
دولت و دستگاه قضایی سوئد می خواهیم به این 
روند سیاسی خاتمه دهند، این پرونده قضایی 
نیس�ت و رنگ و بوی سیاس�ی و امنیتی دارد. 
عباس گلرو در گفت وگو ب��ا خبرگزاری خانه ملت 
گفت: حمید نوری به ناحق بازداش��ت شده است 
و وظیفه دولت جمهوری اس��المی ایران حمایت 
از ایشان است، اتهام سیاس��ی- امنیتی به حمید 
نوری زده شده و جمهوری اسالمی ایران باید جهت 

مقابله با این روند به ناحق قضایی کش��ور س��وئد، 
پیگیری های الزم را انجام دهد. اتهاماتی را که علیه 

وی مطرح شده وکال رد کرده اند.  
گلرو افزود: جلسه تجدیدنظر حمید نوری چند روز 
قبل در سوئد برگزار شد، وکالی حمید نوری دفاع 
خوبی داشتند. ش��هود حاضر در این دادگاه علیه 
حمید نوری را منافقین تشکیل می دهند، آنها علیه 
حمید نوری و جمهوری اس��المی ایران اتهاماتی 
را مطرح کردند که وکالی آقای ن��وری در دادگاه 
تجدید نظر تالش کردند تا ماهیت منافقین را شفاف 
بیان کنند.  این نماینده م��ردم در مجلس یازدهم 

همچنین اظهار کرد: دادستان سوئد اصول بدیهی 
حقوق بین الملل را در ای��ن دادگاه رعایت نکرده 
و هیچ توانایی تحقیقی هم نداش��ته است و صرفاً 
آنچه به وی گزارش ش��ده را در دادگاه تجدیدنظر 
قرائت کرده اس��ت. ما از دولت و دس��تگاه قضایی 
سوئد می خواهیم به این روند سیاسی خاتمه دهند، 
این پرونده قضایی نیس��ت و رنگ و بوی سیاسی و 

امنیتی دارد.  
گلرو تصریح کرد: مجلس شورای اسالمی نسبت به 
سرنوشت شهروندان خود در دیگر کشور ها به ویژه 
این پرونده بی تفاوت نخواهد بود، با ایجاد هماهنگی 

بین دولت، مجلس و قوه قضائیه این پرونده پیگیری 
می شود تا ش��اهد صدور رأی تبرئه حمید نوری و 
آزادی و بازگش��ت وی به کشورمان باشیم.  رئیس 
کمیته روابط خارجی مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: سوئد اگر به این سمت برود که حکم به ناحقی 
را صادر کند، با توجه به وجود پرونده های بین دو 
کشور، موضوع سخت تر و پیچیده تر می شود و این 
به نفع هیچ کدام از طرف ها نیس��ت. حکم دادگاه 
تجدیدنظر حمید نوری هنوز نهایی نشده و جلسه 
دوم دفاع��ی وکالی آقای ن��وری در روزهای آتی 

برگزار می شود. 

وزیر اطالعات خبر داد
دستگیری اعضای ۱۲ تیم تروریستی 

وابسته به رژیم صهیونیستی
وزیر اطالعات از دستگیری اعضای ۱۲ تیم تروریستی وابسته به رژیم 
صهیونیستی در ایران خبر داد و گفت: این تیم های تروریستی قصد 
داشتند با عملیات های مختلف انتقام شکست های اخیر را  بگیرند. 
به گزارش تسنیم، حجت االسالم سید اسماعیل خطیب شامگاه سه  شنبه 
در آیین تکریم و معارفه مدیرکل اطالعات استان زنجان با ابراز اینکه دشمن 
در مقابل وحدت و انسجام مردم، مسئوالن، فرهیختگان و نخبگان دچار 
استیصال شده است، اظهار داشت: دست دشمنان با هر توطئه ای برای مردم 
رو شده است. وی گفت: دشمن با ایجاد جنگ جهانی رسانه ای قصد ناامید 
کردن مردم ایران نسبت به خدمات نظام را دارد ولی وحدت و انسجام بین 

مردم و مسئوالن بار دیگر تداوم بخش پیروزی  ها شد. 
وزیر اطالعات با بیان اینکه  دشمن از ابتدای انقالب تاکنون به فکر براندازی 
نظام جمهوری اسالمی ایران بوده است، گفت: دشمن از دشمنی خود دست 
نخواهد کشید و همواره به فکر توطئه های جدید است. خطیب گفت: ایران 
قوی با مردم قوی شکل گرفته است و حضور مردم در صحنه های مختلف 
موجب تقویت ارزش های انقالب اسالمی و خنثی سازی توطئه  ها است. اگر 
می خواهیم جامعه پویا و بانشاط داشته باشیم باید همه مسئوالن یکصدا 

و متحد باشند. 
وزیر اطالعات خطاب به دشمنان که قصد نزدیکی به کشورهای همسایه 
ما را دارند، گفت: کش��ور ما در موضوع امنیت و مناف��ع ملی با جدیت با 
دشمنان برخورد خواهد کرد. وی با اعالم اینکه بیش از ۱۲ تیم تروریستی 
توسط سربازان گمنام در مدت کوتاهی دستگیر شده اند، گفت: ریشه این 
تیم  ها که قصد خرابکاری داخل کش��ور را داشتند به رژیم صهیونیستی 
متصل بود. خطیب با بیان اینکه این تیم های تروریس��تی قصد داشتند 
با عملیات های مختلف انتقام شکس��ت خود را از فتنه  ها بگیرند، گفت: 

هوشیاری دستگاه های اطالعاتی تمامی این فتنه  ها را خنثی کرد. 
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علی حسن حيدری

نظارت را از خودمان شروع کنیم

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس: | پرونده حمید نوری کاماًل جنبه سیاسی دارد

علی حسن حیدری

کارشناس مسائل  بین الملل

مورد عجیب عادی فیروزی!


