
تاکید اژه ای بر آزادی افراد کم گناه 
حوادث اخیر

رئیس قوه قضائیه گفت:  به مقامات ذی ربط قضایی 
تاکید کرده ایم که افراد بی گناه، کم گناه و فریب خورده 
اغتشاشــات اخیر را از عناصر اصلی جدا کرده و با لحاظ 
ترتیبات الزم، نسبت به آزادی آنها اقدام کنید.غالمحسین 
محسنی اژه ای در جریان حضور در دانشگاه بیرجند، پس 
از استماع سخنان دانشجویان، خطاب به آنها گفت: ما 

صف معترضان را از اغتشاشگران جدا می دانیم.
    

کامنت گذاران علیه نظام از عربستان و 
آلبانی هستند!

فرمانده انتظامی آذربایجان غربــی، گفت: طی یک 
بررسی تخصصی، بیش از ۸۰ درصد کامنت گذاران علیه 
جمهوری اسالمی در شبکه های اجتماعی آی پی عربستان 
سعودی و آلبانی داشتند. به گزارش تسنیم، سردار رحیم 
جهانبخش، افزود: رسانه های معاند در اغتشاشات اخیر 
نشان دادند با تزریق دروغ به افکار عمومی به دنبال ترویج 

خشونت و تروریسم در جامعه ایران هستند.
    

نماینده پیشین مجلس:
 رفراندوم جمهوری اسالمی 

آری یا نه، برگزار کنید
پروانه سلحشوری، نماینده دوره دهم مجلس شورای 
اسالمی، در واکنش به اظهارات حمیدرضا ترقی، عضو 
حزب مؤتلفه اسالمی مبنی بر اینکه »برای اقلیت یک 
درصدی که رفراندوم نمی گذارند. مردم همینی هستند 
که جمعه )13 آبان(آمدند.«؛ در توئیتی نوشت: »آقای 
خمینی: به چه حقی ملت 5۰ ســال پیش سرنوشــت 
ملت بعد را تعیین  می کند. سرنوشت هر ملتی به دست 
خودش است. طبق نظر آقای خمینی رفراندوم جمهوری 
اسالمی آری یا نه برگزار کنید. این حق ملت امروز است که 

سرنوشتش را تعیین کند.«
    

احضار سفیر جمهوری آذربایجان 
به وزارت خارجه 

وزارت خارجــه ایــران در پــی انتقاد هــای تند 
رئیس جمهوری آذربایجان از جمهوری اسالمی به دلیل 
پشتیبانی از ارمنستان، سفیر این کشور را فراخواند. در 
اطالعیه ای که وزارت خارجه ایران منتشــر کرد، تداوم 
»تبلیغات ضد ایرانی و ســیاه نمایی رسانه ها و مقامات 
رســمی جمهوری آذربایجان علیه جمهوری اسالمی 
ایران« از دالیل احضار سفیر کشور همسایه عنوان شده 
است. در جریان این احضار، تهران اعتراض شدید خود 
به اظهارات  »غیردوستانه« مقام های بلندپایه جمهوری 
آذربایجان را به سفیر این کشور ابالغ کرد و خواهان توقف 

هر چه سریع تر چنین رویکردی شد.
    

مولوی عبدالحمید: 
اعتراضات را به گردن دشمن نیندازید

امام جمعه اهل ســنت در زاهدان، در نمــاز جمعه از 
مسئوالن خواست معترضان را به دشمنان خارجی ارتباط 
ندهند. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، گفت: »حاکمیت 
و حکومت متولی خدمــت به این مردم اســت. اگر مردم 
معترضند، ضعف های خودتان را نگاه کنید، به گردن دشمن 
نیندازید، نگویید که دشمن تحریک کرده است. ضعف های 

خودمان در اجرای عدالت و خدمات رسانی را ببینیم.«
    

ایران؛ آزادی تبعه ایتالیایی، 
بازداشت تبعه اسپانیایی

دفتر جورجیا ملونی، نخست وزیری ایتالیا اعالم کرد 
که گردشگر وبالگ نویس این کشور، از زندان ایران آزاد 
شده اســت.  به گزارش خبرگزاری آلمان، آلِسیا پیپرنو 
3۰ ساله، توانســته از زندان خارج شود. هم زمان  وزارت 
امور خارجه اسپانیا روز پنجشنبه مدعی شد که یک زن 
اسپانیایی در ایران بازداشــت شده است. به گزارش مهر 
به نقل از ای بی سی نیوز، وزارت خارجه اسپانیا افزود که 
سفارت اسپانیا در تهران پیگیر این پرونده است و با خانواده 

»آنا بانیرا« شهروند ۲۴ ساله این کشور در تماس است.
    

موافقت با سفر بازرسان آژانس به ایران
خبرگزاری »رویترز« روز پنجشنبه نوشت، جمهوری 
اسالمی ایران با سفر بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی موافقت کرده است. آژانس به تهران تأکید کرده 
که انتظار دارد در این بازدید، دسترسی به موقعیت های 

مکانی و انجام نمونه برداری در صورت نیاز انجام شود.
    

پارلمان بلژیک خواستار تحریم های 
بیشتر اتحادیه اروپا علیه ایران شد

پارلمان بلژیک از اتحادیه اروپا خواســت به دلیل آنچه 
»خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان«، نامید ، 
تحریم های بیشتری علیه جمهوری اسالمی اعمال و اقداماتی 
بازدارنده علیه ســپاه اتخاذ کند. اتحادیه اروپا اواخر اکتبر 
گذشته در ارتباط با اعتراضات، برخی نهادها و مقامات ایرانی 
از جمله فرمانده »پلیس امنیت اخالقی« مورد تحریم قرار داد.
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سفر نیکالی پتروشف، دبیر شورای 
امنیت ملی روســیه به تهران و دیدار او 
ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور و  علی 
شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، 
واکنش و ابراز نگرانی آمریکا را از این سفر 

درپی داشت. 
بر اساس گزارش نورنیوز، شمخانی 
در دیدار با پاتروشــف خواستار توسعه 
همکاری هــای ایــران و روســیه »در 
حوزه های انرژی، حمل و نقل، کشاورزی، 
تجارت، امور بانکی و محیط زیســت« 

شده است.
خبرگزاری تاس روسیه، نیز درمورد 
ســفر پاتروشــف به ایران گزارش داد 
مشاوران امنیت ملی روسیه و جمهوری 
اسالمی به ویژه درباره »اقداماتی با هدف 
جلوگیــری از مداخله ســرویس های 
مخفی غربی در امور داخلی دو کشور« 

گفت وگو کردند.
در گزارش نورنیوز هیچ اشــاره ای 
بــه گفت وگوهــای احتمالــی درباره 
همکاری های نظامی میان دو کشــور 
نشــده، اما کمی پیش از سفر پاتروشف 
به تهران، شبکه بریتانیایی اسکای  نیوز 
مدعی شده بود که روسیه در ازای دریافت 
نخستین محموله پهپادهای انتحاری 
از ایران، »1۴۰ میلیون یــورو پول نقد 
و مجموعه ای از تســلیحات پیشرفته 
آمریکایی و بریتانیایی را که برای اوکراین 
ارسال شده و به دست روسیه افتاده بود، 

به ایران تحویل داده است«.

تهدیدی که می تواند تبعات 
پیش رونده داشته باشد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
واکنش به سفر مشاور امنیت ملی روسیه 
به تهران، »همــکاری و در برخی موارد 
همکاری رو به رشد« ایران و روسیه را یک 
»تهدید عمیق« در عرصه جهانی خواند 
و بار دیگر نسبت به کمک احتمالی مسکو 
به تهران برای آنچه »سرکوب اعتراضات 

ایران« خواند، ابراز نگرانی کرد.
ند پرایس، روز پنجشنبه 1۹ آبان در 
نشست خبری خود، با تکرار ادعای ارسال 
تسلیحات از ایران به روســیه ادامه داد: 
»البته مردم اوکراین این را به عنوان یک 
تهدید عمیق می شناسند. آنان کسانی 
هســتند که هر روز با این تهدید روبه رو 

می شوند«. او افزود: »اما این ]رابطه ایران 
و روسیه[ رابطه ای است که پیامدهایی 
دارد و می تواند پیامدهایــی فراتر از هر 

کشور واحدی داشته باشد«.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
تاکید کرد: »به همین دلیل است که ما 
با جامعه بین المللی، از جمله در سازمان 
ملل متحد، برای رسیدگی به تهدیدهایی 
که توسط ایران و روسیه، به طور جداگانه 
یا در همکاری با یکدیگر ایجاد می شود، از 
جمله ارسال خطرناک تسلیحات از ایران 

به روسیه، همکاری می کنیم«.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
درباره همکاری های تسلیحاتی مسکو 
و تهران تاکید کرد: »مــا به اجرای قوی 
تمام تحریم های آمریکا در مورد تجارت 
تسلیحات روسیه و ایران ادامه خواهیم 

داد«.
او گفــت کــه واشــینگتن فروش 
تســلیحات ســاخت ایران به روسیه را 
دشــوارتر خواهد کرد و همزمان با ارائه 
کمک های امنیتی به اوکراین، از جمله 
سیستم هایی برای مقابله با تهدیدهای 

ناشی از سالح های ساخت ایران، ادامه 
خواهد داد.

پرایس همچنین در پاسخ به پرسش 
دیگری درباره تهدیدهایی که جمهوری 
اســالمی علیه جمهــوری آذربایجان 
مطرح کرده، ادعا کرد: »ایران تهدیدی 
برای منطقه اســت. ما به ایســتادن در 
کنار شــرکای خود، حمایــت از آنان و 
در نهایت ایســتادگی در برابر نوع نفوذ 
بی ثبات کننده ای که ایران در منطقه و 
فراتر از آن دنبال می کند ادامه خواهیم 
داد.« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
همچنین در پاســخ به پرسشی درباره 
نوع کمک احتمالی روسیه به جمهوری 
اســالمی، بار دیگر به وجود نشانه هایی 
اشــاره کرد که نشــان می دهد ممکن 
است روسیه برای ســرکوب اعتراضات 
به مقام های جمهوری اسالمی مشاوره 

بدهد.
او با تکرار ادعاهای قبلی تأکید کرد: 
»واقعیت این اســت که این دو کشــور 
]روسیه و ایران[ متاسفانه تجربه زیادی 

در زمینه سرکوب دارند«.

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
افزود: »بنابراین نگرانی ما این است که 
آنان ]روســیه و ایران[ ایــن دانش را به 
اشتراک بگذارند و سعی کنند آن اقدامات 

]سرکوبگرانه[ را بهینه کنند«.

روابط ایران و روسیه 
عمیق تر می شود؟

»روابط بین مسکو و تهران به سمت 
ایجاد یک اتحاد ایدئولوژیک ریشه دار ضد 

غربی در حال تحول است.«
وال استریت ژورنال  در مقاله ای که 
فرارو آن را ترجمه کــرده در مقاله ای با 
بیان این مطلــب، ادامه می دهد، روابط 
ایران و روســیه از یک مشارکت عمدتا 
تجاری و نظامی به یک ائتالف ضد غربی 
با ریشه ایدئولوژیک تر تبدیل شده است. 
به گفته کارشناسان انزوای بین المللی 
مسکو در پی حمله این کشور به اوکراین 
و فروپاشی روابط دیپلماتیک بین ایران 
و غرب و توقف مذاکــرات برای احیای 
برجام روابط میان دو کشــور را تعمیق 

بخشیده است.

به گزارش این منبع، روسای امنیتی 
روســیه و ایران روز چهارشنبه متعهد 
شدند که همکاری نظامی بین دو کشور 
را تعمیق بخشند. »نیکالی پاتروشف« 
دبیر شورای امنیت ملی روسیه و »علی 
شــمخانی« همتای ایرانی او در جریان 
نشســتی در تهران اعالم کردند که به 
طور مشترک با آن چه مداخله غرب در 
کشورهای شان قلمداد می کنند مبارزه 
خواهند کــرد و روابط اقتصــادی را در 
تالشی متقابل برای دور زدن تحریم ها 

گسترش خواهند داد.
شمخانی در این باره گفت: »گسترش 
همکاری هــای دو جانبــه و منطقه ای 
به ویژه با کشــور های همسایه در حوزه 
اقتصادی جزء اولویت هــای راهبردی 

کشورمان است«.
در بیانیه خبرگزاری دولتی روســی 
»تاس« آمده اســت که شــمخانی و 
پاتروشف در دیدار با »ابراهیم رئیسی« 
رئیس جمهور ایــران در مورد »راه های 
مبــارزه بــا تالش هــای آژانس های 
اطالعاتی غربی بــرای مداخله در امور 

داخلی دو کشــور« گفتگو کردند.ایران 
کشور های غربی به ویژه ایاالت متحده را 
به سازماندهی اعتراضات هفته های اخیر 
در آن کشور متهم کرده است. کاخ سفید 
در ماه اکتبر اعالم کرد که مسکو ممکن 
است به تهران در مورد چگونگی برخورد با 
اعتراضات توصیه هایی را با تکیه بر تجربه 
گسترده مقابله با تظاهرات در شهر های 

مختلف روسیه ارائه کند.
»نیکول گراجوســکی« کارشناس 
روابط ایران و روسیه در مرکز بلفر مدرسه 
هاروارد کندی می گویــد: »ایران از نظر 
روس ها به کشــوری بزرگ تبدیل شده 
است. روسیه و ایران دیدگاه های آرمانی 
مشــابهی در جهان دارند. آن دو کشور 
خواســتار انتقال قدرت به کشور های 
غیر غربی جهان هســتند«. پاتروشف 
در تهران اظهار داشت که دوران تسلط 
ایاالت متحده بر امــور جهانی در حال 
نزدیک شــدن به مراحــل پایانی خود 
است. به گزارش روزنامه دولتی روسیه 
»روسیسکایا گازتا« پاتروشف در ادامه 
افزود: »جهان در حال عبور از یک نقطه 
عطف است. روسیه و ایران امروز در خط 
مقدم مبارزه برای استقرار نظم جهانی 

چند قطبی قرار دارند«.
دولت ایران و ســوریه همکاری ای 
نظامی در ســوریه ایجاد کردند جایی 
که تهران از همان روز های اولیه جنگ 
از »بشار اســد« رئیس جمهور سوریه 
حمایت می کرد. مسکو در سال ۲۰15 
میالدی به جنگ پیوســت و به تغییر 

جنگ به نفع اسد کمک کرد.
مقام هــای اوکراینــی می گویند 
که روســیه در هفته هــای اخیر بیش 
از 3۰۰ پهپاد ایرانی به پــرواز درآورده 
است که واحد های نظامی، نیروگاه ها و 
ســاختمان های غیرنظامی در کی یف 
را هدف قــرار داده اند. ایــاالت متحده 
می گوید تهران پرسنلی را برای آموزش 
نیرو هــای روس به منظور اســتفاده از 
پهپاد های ساخت ایران به کریمه اعزام 
کرده است. ایران روز شنبه برای اولین بار 
به طور علنی پذیرفت که پهپاد های خود 
را به روسیه تحویل داده است، اما اعالم 
کرد که این انتقال پیش از حمله مسکو 
به اوکراین انجام شــده است. مقام های 

امریکایی این ادعا را رد می کنند.

واشنگتن به سفر پتروشف به تهران واکنش نشان داد؛

ابراز نگرانی از یک »تهدید عمیق«
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روی موج کوتاه

فرمانــده نیــروی هوافضای ســپاه با اعــالم اینکه به 
موشک های بالســتیک هایپرسونیک پیشــرفته دست 

یافته ایم، از رونمایی قریب الوقوع این موشک خبر داد.
به نوشته ایرنا، ســردار امیرعلی حاجی زاده در حاشیه 
مراسم یازدهمین ســالگرد شهادت شهید طهرانی مقدم و 
در جمع خبرنگاران گفت: موشک  بالستیک هایپرسونیک 
سرعت باالیی دارد و  هم  در  فضا و هم در خارج از آن می تواند 

مانور دهد.
وی تصریح کرد: این موشــک جدید از همه سامانه های 
سپر موشکی عبور می کند و بعید است تا دهها سال بعد هم 

فناوری یافت شود که بتواند با آن مقابله کند.

به گفته حاجی زاده، این موشک سامانه های ضد موشکی 
دشــمن را هدف قرار می دهد و یک جهش بزرگ نسلی در 

حوزه موشکی است.

به نظارت دقیق بر تکثیر موشک های پیشرفته 
ایران ادامه می دهیم

ســخنگوی پنتاگون در امور خاورمیانــه در واکنش به 
ساخت موشک هایپرسونیک توسط ایران گفت، به نظارت 
دقیق بر توسعه و تکثیر موشــک های پیشرفته ایران ادامه 

می دهیم.
به گزارش وبگاه شــبکه خبری »فاکس نیوز« سرهنگ 

»راب لودویک« روز جمعه در واکنــش به موفقیت جدید 
ایران گفت که پنتاگون به خوبی از این گزارش آگاه است.

وی در ادامه با تالش در زیر ســئوال بردن موفقیت تازه 
ایران مدعی شد که در این زمینه شک و تردید وجود دارد.

لودویک افزود: »مانند همیشه از افشــای گزارش ها و 
ارزیابی های اطالعاتی درباره چنین موضوعات حساســی 
خودداری می کنیم. ما به نظارت دقیق بر توســعه و تکثیر 

موشــک های پیشــرفته و فنــاوری مرتبط ایــران ادامه 
می دهیم.«

 تشدید نگرانی ها درباره برنامه هسته ای ایران 
با ساخت هایپرسونیک

مدیرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی نیز در همین 
راســتا، مدعی شــد اعالم ایران مبنی بر ســاخت موشک 
بالستیک هایپرسونیک، نگرانی ها درباره برنامه هسته ای 

این کشور را تشدید می کند. 
»رافائل گروسی« روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری 
فرانسه در حاشیه نشست تغییرات آب وهوایی در شرم الشیخ 
مصر با اذعان به این که کار نهــاد بین المللی تحت هدایت 
او مسائل هسته ای اســت، تصریح کرد: طبیعتاً هیچ چیز را 
نمی توان مجزا کرد. ما شــاهد همه این اعالم ها هستیم که 
نگرانی ها و توجه عمومی درباره برنامه هســته ای ایران را 

افزایش می دهد.

گروسی و آمریکا واکنش نشان دادند

دستیابی سپاه به موشک بالستیک هایپرسونیک

گزارش

وزیر امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اســالمی ایران 
همواره از گفت وگو و همکاری با اتحادیه اروپا اســتقبال 

کرده است.
به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
و ایران و توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد به صورت 
تلفنی گفت وگو و درخصوص مسائل مورد عالقه دوجانبه و 

بین المللی تبادل نظر کردند.
امیرعبداللهیان در این گفت وگو، ضمن تبریک انتصاب 
توبیاس بیلســتروم به عنوان وزیر خارجه جدید سوئد، به 
سوابق خوب روابط و همکاری های قدیمی دو کشور اشاره 
کرد و خواستار تقویت مناسبات دو جانبه با نگاهی روشن 
به آینده توأم با عملگرایی دو دولت  شــد. وی ادامه داد: در 
سال های اخیر برخی موضوعات، روابط دو کشور را تحت 
تاثیر قرار داده که عمدتا در نتیجه تحرکات و اقدامات منفی 

طرف سوم  بوده است.
به گفته وزیر امور خارجه، جمهوری اسالمی ایران همواره 

از گفت وگو و همکاری با اتحادیه اروپا استقبال کرده است.
امیرعبداللهیان درخصوص مسائل کنسولی دو جانبه و به 
ویژه پرونده سیاسی شده حمید نوری و تالش های گروهک 
تروریستی  منافقین در پیشــبرد این پرونده که به روابط 

دوجانبه و دیرینه دو کشور آسیب وارد کرده، اشاره کرد و از 
دولت جدید سوئد خواستار آزادی این شهروند بی گناه ایرانی 
شد. وی در پایان انتخاب سوئد به عنوان رئیس بعدی شورای 

اتحادیه اروپا را تبریک گفت.
وزیر امور خارجه ســوئد نیز به روابط خوب و دیرینه دو 
کشور با بیش از چهارصد سال همکاری و تعامل اشاره کرد و 
نسبت به تاثیر منفی پرونده حمید نوری بر روابط دیرینه و 
خوب دو کشور ابراز تأسف کرد و گفت: من به صورت جدی 

بر روی این مسئله کار خواهم کرد.
وی خواستار افزایش همکاری جمهوری اسالمی ایران 
برای حل و فصل پرونده چند تبعه سوئدی شد و بار دیگر بر 

عزم دولتش بر گسترش روابط دوجانبه تاکید کرد.

سوئد اعالم کرد که دستگاه قضایی این کشور دو برادر 
ایرانی تبار را به جاسوسی برای روسیه و واحد اطالعات 
نظامی آن کشور متهم کرده است. یکی از این دو برادر 

از کارکنان دستگاه اطالعات داخلی سوئد بوده است.
پیمان کیا و پیام کیا متهم شده اند که بیش از یک دهه 

برای روسیه جاسوسی کرده اند.
پر لیندوکویست، دادستان واحد امنیت ملی سوئد، 
اعالم کرد: »این تحقیقی پیچیده درباره جرمی بود که 
تحقیق درباره آن دشوار است. او اقدامات این دو برابر را 
واجد »مجرمانگی خیلی جدی علیه دستگاه اطالعات و 

امنیت سوئد« توصیف کرد.
این مقام سوئدی به آسوشتیدپرس گفته اطالعاتی 
که این دو نفر به روســیه منتقل کرده اند »موضوعات 
فوق العاده حساس« بوده اند. او توضیح بیشتری درباره 
ماهیت اطالعات مورد اشــاره نداد. پیش از این روزنامه 
سوئدی »اکسپرسن« در گزارشی بدون اشاره به نام این 
دو برادر، نوشته بود آن ها در سنین کودکی به سوئد آمده  

و از سال 1۹۹۴ شهروند این کشور بوده اند.
بر اساس این گزارش، برادر بزرگتر به مدت یک دهه 
از ۲۰11 تا ۲۰۲1، در بخش های امنیتی سوئد کار می 

کرده است و برادر کوچکتر هم فارغ التحصیل آکادمی 
پلیس این کشور است.

اکسپرسن نوشته بود برادر بزرگتر»کار دولتی خود 
را به عنوان بازپرس جرایم گمرکی آغاز کرد تا توانست 
در سمت های حســاس تری در پلیس امنیت و سپس 

سرویس اطالعاتی و امنیتی نظامی مشغول کار شود«.
در ادامه گزارش این روزنامه با اشــاره به اینکه برادر 
بزرگتر در ســرویس امنیتی ســوئد و واحد اطالعاتی 
ارتش ســوئد در بخشــی بســیار محرمانه مشغول به 
کار بوده نوشــته شــده: »برادر بزرگتر دارای همسر و 
 چند فرزند اســت و به راحتی به زبان فارســی صحبت 

می کند«.

امیرعبداللهیان در گفت وگو با همتای سوئدی مطرح کرد:

استقبال ایران از گفت وگو و همکاری با اتحادیه اروپا
دستگاه قضایی سوئد اعالم کرد:

اتهام دو برادر ایرانی تبار به جاسوسی برای روسیه


