
    گزارش

گشودن پرونده سیاسی 
در شورای  حقوقی!

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک اقدام سیاسی دومین 
قطعنامه علیه کشورمان راصادرکرد. این قطعنامه غیرفنی و غیرحقوقی 
سومین قطعنامه این شورا در سه ساله اخیر )30 خرداد99، 18خرداد1400 
و آبان1401( و دومین قطعنامه در سال جاری به حساب می آید که با وجود 
پایبندی ایران به مفاد برجام و پذیرش تعهدات پادمانی، با استناد به ادعا های 
صهیونیست ها و منافقین و با پیشنهاد امریکا و سه کشور انگلیس، آلمان 
و فرانسه صادر می شود. قطعنامه جدید با ۲۶ رأی موافق، پنج رأی ممتنع 
و دو رأی مخالف به تصویب شورای 3۵ نفره آژانس انرژی اتمی رسید. این 
قطعنامه  نسبت به قطعنامه 30خرداد1399 )30رأی موافق( با کاهش 
چهار رأی  از آرای موافق و نسبت به قطعنامه 18 خرداد 1401) ۲۵ رأی 

موافق( با افزایش یک رأی به تصویب رسید.
درمتن قطعنامه ادعاشده است، این قطعنامه براساس تحقیقات درباره ذرات 
یافت شده در سه سایت هسته ای ایران، به تصویب می رسد که در آن ایران را 
به عدم همکاری کافی در خصوص وجود ذرات اورانیوم ادعایی در سه مکان 
اعالم نشده متهم کرده و خواستار همکاری فوری ایران با آژانس درباره ذرات 
اورانیوم یافت شده در س��ه مکان جدید شده و خواستار پاسخگویی بدون 
تأخیر شده است. همزمان با این قطعنامه شاهد صدور دو بیانیه جداگانه از 
سوی آژانس انرژی اتمی و سه کشور اروپایی و امریکا بودیم که با استقبال 
از قطعنامه شورای انرژی اتمی بر ادعای عدم همکاری ایران با آژانس تأکید 
کرده اند و خواهان همکاری ایران برای بازرسی سه مکان ادعایی شده اند. 
گرچه این نخستین قطعنامه علیه ایران نیست، ادبیات به کار رفته در آن 
غیرمعمول و کاماًل سیاسی اس��ت که می تواند پیامدهای سیاسی و فنی 
بسیاری بر روابط ایران با آژانس انرژی اتمی، مذاکرات برجام و تقابل ایران با 

کشورهای اروپایی داشته باشد. 
اگرچه این قطعنامه الزام آور نیس��ت، ولی به نظر قطعنامه مؤثری است. 
اولین تأثیرش این اس��ت که برنامه هس��ته ای جمهوری اسالمی مجدداً 
بحرانی خواهد شد و مناسبات بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان 
انرژی اتمی ایران را وارد رابطه تقابلی و بحرانی خواهدکرد و به موازات این 
تقابل، تنش در روابط ایران با اروپا به عنوان بازیگران ناقض تعهدات برجامی 
افزایش می یابد. از بعد حقوقی نیز این قطعنامه، ابتدا یک قطعنامه به زنجیره 
قطعنامه های صادرشده علیه ایران اضافه خواهد کرد. ثانیاً مراکز جدیدی 
برای بازرسی اضافه به موارد ادعای آژانس افزود. ثالثاً ایران باردیگر بعد از 
برجام بابت عدم همکاری با آژانس به شکل غیرمعمول و غیرحقوقی مورد 

انتقاد و سرزنش قرار می گیرد. 
این امر بس��تر را برای امریکا و متحدان آن فراهم خواهدکرد که در ابعاد 
تبلیغی  و سیاسی  به پروژه ایران هراسی دامن بزنند و مطالبات غیرمشروع و 
غیرحقوقی شان را علیه ایران درسازمان ها، نهادهای بین الملل و در فضای 
پروپاگاندای رسانه ای پیش ببرند و حتی به انتقال پرونده ایران به شورای 
امنیت بیندیشند. لغو تحریم را به این بهانه به تأخیر بیندازد یا نادیده بگیرد و 
راهبرد ایران برای ترمیم روابط با کشورهای عربی و غربی را تحت الشعاع قرار 

دهد و همچنین آینده برجام را با مشکل مواجه کند. 
نکته قابل ذکر دیگر اینکه در شرایط بعد از قطعنامه سیاسی شورای حکام، 
انتظار بحث حقوقی موضوعی��ت چندانی نخواهد داش��ت و تالش برای 
جدا سازی شورای حکام از منظومه سیاسی غرب، انتظاری معقول و منطقی 
نخواهد بود. در چند سال گذشته به تجربه ثابت شده است که آژانس انرژی 
اتمی و شورای حکام در قامت یک نهاد حقوقی بی طرف رفتار نمی کنند، 
بلکه خود بخشی از بازی کشورهای غربی با محوریت امریکاست و دراختیار 

راهبرد آنها در مواجهه با ایران بوده و هستند. 
قطعنامه شورای حکام در حالی است که خود آژانس و کشورهای طرف ایران 
در مذاکرات برجام به یقین دریافته اند که ایران به دنبال بمب هسته ای نیست 
و در شرایط کنونی نیز ذخیره سازی اورانیوم غنی شده در ایران نیز فاصله 
معناداری با ساخت بمب دارد. حتی ایران فراتر از مفاد پادمان نیز به نظارت 
آژانس در چارچوب برجام عمل کرده است. از طرفی وقتی توافقنامه ای به نام 
برجام وجود دارد، جایی برای طرح این ادعاهای غیرفنی و غیرحقوقی باقی 
نمی گذارد. اینکه بعد از برجام مجدداً مکان هایی به عنوان سایت هسته ای 
در ایران مطرح شوند، معنایی ندارد جز عبور از برجام. توافقنامه برجام از 
نظرجمهوری اسالمی ایران مبنای مذاکرات است و ایران به همه تعهدات آن 
عمل کرده است، بنابراین قرار نیست دوباره به پیش از برجام و طرح مدعیات 
جدید بازگردیم. قطعنامه شورای حکام نشان داد که در دستگاه تحلیل و 
مشی سیاسی غربی و آژانس، روند فعالیت های هسته ای ایران و برجام بیش 
از آنکه خوانش حقوقی و فنی داشته باشد حالت سیاسی دارد و ما با یک 
پرونده سیاسی مواجهیم. به دلیل نفوذ واشنگتن در شورای حکام و سایه 
رژیم صهیونیستی در میان اعضای این شورا بعید است که منطق حقوقی 
ایران دردستگاه تصمیم گیری مشترک آژانس و غرب بتواند بر رویکرد و 
رفتار غیرمعقول و سیاسی غرب اثرگذار باشد.  انتظار نظام اسالمی از آژانس 
و شورای حکام این است که با رویکردی مستقل، بی طرفانه و حرفه ای، بدون 
تأثیرپذیری از مقاصد کشور های غربی و صهیونیست ها، جهت بازگرداندن 
مذاکرات به چارچوب برجام تالش کنند و کشورهای غربی و امریکا را برای 

عمل به تعهدات برجامی تحت فشارقراربدهند. 

روابط عمومی کل سپاه اعالم کرد
شهادت مستشار هوافضای سپاه  در سوریه

روابط عمومی کل سپاه پاس�داران انقالب اسالمی در اطالعیه ای 
از شهادت س�رهنگ پاس�دار داوود جعفری از افس�ران ارشد و 
پاکباخته نیروی هوافضای سپاه توسط ایادی رژیم صهیونیستی با 
بمب کنار جاده ای در حوالی دمشق سوریه در صبح دیروز خبر داد. 
 به گزارش سپاه نیوز، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در اطالعیه ای اعالم کرد: صبح امروز )سه  شنبه ( پاسدار رشید اسالم 
سرهنگ داوود جعفری از مستشاران نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در سوریه، توسط ایادی رژیم صهیونیستی با انفجار بمب 

کنار جاده ای در حوالی دمشق به شهادت رسید. 
در این اطالعیه با تأکید ب��ر اینکه بی تردید رژیم جعل��ی و جنایتکار 
صهیونیستی پاس��خ این جنایت را دریافت خواهد کرد، آمده است: با 
تبریک و تسلیت شهادت این افسر مؤمن، مخلص، فداکار و پاکباخته 
به خانواده معظم و آحاد فرماندهان و کارکنان نیروی هوافضای سپاه 
و رزمندگان جبهه مقاومت اسالمی، آیین تشییع مدافع سرفراز حرم 
سردار شهید داوود جعفری از ساعت 8 صبح امروز )پنج  شنبه سوم آذر 
ماه(، از محل حسینیه امام رضا )ع(جنب ستاد نیروی هوافضای سپاه 

برگزار می شود. 
همچنین آیین وداع با پیکر این شهید واالمقام شامگاه دیروز در معراج 
شهدای تهران با حضور خانواده شهید،  هم رزمانش و مردم شهیدپرور 

شهر تهران برگزار شد. 
     شهید داوود جعفری کیست؟

خبرگزاری تسنیم در گزارشی به س��ابقه فعالیت های جهادی شهید 
داوود جعفری که در سوریه به دست صهیونیست ها به شهادت رسید 
اشاره کرده و نوشته اس��ت: داوود جعفری از جمله پاسدارانی بود که 
در زمستان سال 1394 به همراه جمعی از همکارانش و سردار فدوی 
فرمانده وقت نیروی دریایی سپاه به دیدار رهبر انقالب رفتند، رهبری 
از آنها قدردانی کرد و به س��ردار فدوی و چهار تن از آنها نش��ان فتح 
داد. دلیل آن قدردانی، دس��تگیری ملوانان امریکایی در خلیج فارس 
 بود که تصوی��رش در رس��انه  ها و فضای مجازی به صورت گس��ترده 

منتشر شد. 
بعدازظهر ۲۲ دی 1394 دو فروند قایق جنگ��ی امریکا که حامل 10 
ملوان امریکایی و سالح های نیمه سنگین جنگی بود، غیرقانونی وارد 
آب های سرزمینی ایران شد. آن قایق  ها توسط نیروهای سپاه متوقف 
و سرنشینانش دستگیر ش��دند. مقامات امریکایی ابتدا ادعا کردند که 
قایق  ها به دلیل نقص فنی وارد آب های ایران شدند، اما سپس گفتند که 
در مسیریابی اشتباه صورت گرفته است، در نهایت با عذرخواهی مقامات 

امریکایی ، ملوانان بازداشتی آزاد شدند. 

سخنگوی دولت:
راه ورود نخبگان به مسئولیت های اجرایی 

هموار می شود
س�خنگوی دول�ت ب�ا بی�ان ی�ک مصوب�ه هیئ�ت وزی�ران در 
نشس�ت دیروز گفت: براس�اس ای�ن مصوبه س�خت گیری  هایی 
که مان�ع از ج�وان گرای�ی می ش�ود و ب�ه جوان�ان نخب�ه اجازه 
فعالی�ت در ای�ن حوزه  ه�ا را نمی ده�د، برداش�ته خواهد ش�د. 
علی بهادری جهرمی روز گذشته پس از نشست هیئت وزیران در جمع 
خبرنگاران گفت: فعاًل مجلس در ایام تعطیلی خود به س��ر می برد و به 
محض آغاز فعالیت مجلس در هفته آینده، وزیر پیشنهادی راه از سوی 

دولت به مجلس پیشنهاد خواهد شد. 
س��خنگوی دولت با بیان تنها یک مصوبه از مصوب��ات هیئت وزیران 
اظهارداش��ت: در جلس��ه هیئت دولت مصوبات متعددی به تصویب 
اعضای کابینه رسید که یکی از این ها دس��تورالعملی است که طبق 
آن برای تصدی مدیرعامل یا عضویت در هیئت مدیره در شرکت های 
دولتی و ش��رکت  هایی که دولت درآن جای��گاه مدیریتی دارد، احراز 
صالحیت هایی باید از طرف دولت به تصویب برس��د. وی هدف از این 
مصوبه را مسئولیت دادن به جوانان نخبه دانست و ادامه داد: به موجب 
به این مصوبه سخت گیری  هایی که مانع از جوان گرایی می شود و به 
جوانان نخبه اجازه فعالیت در این حوزه  ها را نمی دهد، برداشته خواهد 
شد. بهادری جهرمی خاطر نش��ان کرد: تمایز ها و اولویت  هایی برای 
جوانان در این مصوبه درنظرگرفته ش��ده تا بتوان بیش��تر از نخبگان 

جوان استفاده کرد.
 رئیس شورای اطالع رسانی دولت درباره اینکه آیا افزایش تعرفه در قبوض 
را ش��اهد خواهیم بود، گفت: پلکانی کردن تعرفه پرمصرف ها در قبوض 
مصرفی جزو برنامه اس��ت اما نگاه دولت به این حوزه نگاه با تأملی است 
که چه میزان صرفه جویی می شود یا نه. بهادری جهرمی اظهار داشت: با 
توجه به استعفای رستم قاسمی به دلیل بیماری، آقای افندی زاده به عنوان 
سرپرست این وزارتخانه معرفی و از زحمات قاسمی در جلسه تقدیر شد. 
وی ادامه داد: دستورالعملی به تصویب رسید که به تبع آن مدیریت عامل و 
عضویت در هیئت مدیره در شرکت های دولتی و شرکت  هایی که دولت در 
آنها جایگاه مدیریتی دارد، به منظور احراز صالحیت ها، هم شایسته ساالری 
وجود داشته باشد و هم سهم خواهی  هایی که مانع از جوانگرایی و حضور 

نخبگان می شود، از بین برود. 

 معاون حقوقی رئیس جمهور اعالم کرد 
تعقیب و مجازات آمران

 و عامالن جنایات تروریستی اخیر
واج�ب  خ�ود  ب�ر  جمه�وری  ریاس�ت  حقوق�ی  معاون�ت 
عام�الن  و  آم�ران  مج�ازات  و  تعقی�ب  پیگی�ر  می دان�د 
ح�وادث تروریس�تی اخی�ر در مراج�ع بین الملل�ی باش�د. 
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور با صدور پیامی فرارس��یدن 
هفته بسیج را تبریک گفت و با تأکید بر اینکه »بسیج « همچون دوران دفاع 
مقدس مرد پیروز آزمون های سخت و پیچیده به ویژه جنگ ترکیبی است، 
از پیگیری حقوقی آمران و عامالن جنایات تروریستی اخیر در کشور در 
مراجع بین المللی خبر داد. وی در این پیام با اشاره به اینکه شجره طیبه 
بسیج یادگار امام راحل و مظهر قدرت و اقتدار ملی است، آورده است: بسیج 

نمایشگاه اراده های خالص و مجاهدت مخلصانه در طریق الی اهلل است. 
دهقان در این پیام همچنین با اشاره به وقوع برخی حوادث تروریستی 
در کشور آورده است: معاونت حقوقی ریاست جمهوری خود را موظف 
به دفاع از حقوق آحاد مردم از هر قشر و گروهی دانسته و ضمن تجلیل 
از خانواده های ش��هدای مدافع امنیت و بس��یجی بر مجازات اشرار و 
عوامل دشمن در داخل کش��ور تأکید می کند. وی در این پیام تأکید 
کرده است: معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر خود واجب می داند 
پیگیر تعقیب و مجازات آمران و عامالن حوادث تروریس��تی اخیر در 

مراجع بین المللی باشد. 

علی حسن حیدری

 دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض 
با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفت وگو و هم مانع هر 

نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری، دکتر سید ابراهیم 
رئیسی در جلسه دیروز هیئت دولت با گرامیداشت هفته بسیج و یاد 
و خاطره شهدای بسیجی، روحیه بس��یجی را برخورداری از اخالص، 
تدبیر، عقالنیت، انگیزه، روحیه خدمت و مقاومت و اتکا به خداوند در 
برابر شد اید، مشکالت و موانع دانست و بر حفظ و ارتقای روحیه انقالبی 

و بسیجی در همکاران دولت تأکید کرد. 
رئیسی گفت: بسیج حرکت سازمان یافته، منظم و با اندیشه و انگیزه 

انقالبی و عمل صالح برای پیشبرد اهداف انقالب و گره گشایی از زندگی 
مردم است و دولت باید در تمام عرصه های خدمت بسیجی عمل کند. 
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز که دشمن به صورت هدفمند به جنگ 
ترکیبی با داشته های انقالب اسالمی آمده و نشاط، امید و اعتماد جامعه 
و سرمایه اجتماعی ما را هدف گرفته، راه مقابله با شیطنت ها، فتنه  ها 
و توطئه های او پرهیز از هر گونه تأخیر در انجام امور مربوط به رفاه و 
آسایش مردم و کار و تالش مضاعف برای حل مشکالت است. »لزوم 
حرکت مسئله محور دس��تگاه های اجرایی« و »تأمین نیازهای مردم 
به ویژه توجه به معیش��ت آنها« از دیگر تأکیدات رئیسی به همکاران 

دولت بود. 

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش ناامنی را خط قرمز دولت 
دانس��ت و گفت: امنیت و آرامش زیربنای رش��د و پیش��رفت کشور 
و فعالیت های علمی، اقتصادی و کس��ب و کارهای مردم اس��ت که 
دستگاه های مس��ئول باید به آن توجه ویژه داشته باشند. دولت برای 
شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب 
و اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفت وگو و هم مانع هر نوع 
توس��عه یافتگی اس��ت و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود. 
رئیس جمهور با اشاره به دس��ت های پنهان برای اخالل در بازار ارز، از 
دستگاه های مرتبط خواست تدابیر اتخاذ شده در این زمینه را با سرعت 

و دقت اجرایی کنند. 

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

راه مقابله با فتنه ها پرهیز از تأخیر در رفاه و آسایش مردم است 

     خبر

رئیس سازمان انرژی اتمی: طرح دوباره پرونده ای که بسته شده  جایگاهی ندارد
گاوداری و انبار  آهن قراضه را سایت هسته ای معرفی کردند!

جمهوری اس�المی ایران روز دو ش�نبه و در 
واکنش به قطعنامه غیرحقوقی شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد که 
غنی سازی 60درصدی در س�ایت هسته ای 
فردو را آغاز کرده اس�ت. ای�ن تصمیم پس 
از آن اتخاذ ش�د که روز پنج  ش�نبه گذشته 
قطعنامه پیش�نهادی ایاالت متح�ده امریکا 
و تروئیکای اروپا در تداوم سیاس�ت فش�ار 
حداکث�ری و اتهام پراکنی به ای�ران درباره 
مس�ائل ادعایی پادمان�ی به تأیید ش�ورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی رس�ید. 
دیروز اما محمد اس��المی رئیس سازمان انرژی 
اتمی در حاشیه جلس��ه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران با تأکید بر اینکه هر قطعنامه ای حتماً 
عکس العملی دارد، گفت: ایران می خواهد به این 
رفتار با استاندارد دوگانه پایان دهد. اسالمی به 
این نکته هم اش��اره کرد که جایی که گاوداری 
اس��ت و آهن قراضه در آن می فروشند، چطور 

می تواند سایت هسته ای باشد؟
   طرح دوباره پرونده ای که بس�ته شده، 

جایگاهی ندارد
رئیس س��ازمان انرژی اتمی اضاف��ه کرد: ما در 
چارچوب قان��ون راهبردی ظرفیت هس��ته ای 

مان را پیش می بریم و بار ه��ا هم گفتیم صدور 
قطعنامه یا استفاده ابزاری از قطعنامه در شورای 
حکام نمی تواند نتایجی به دنبال داش��ته باشد. 
اسالمی با تأکید بر اینکه برنامه توسعه صنعت 
هسته ای ایران در چارچوب پادمان جامع است 
و این حق قانونی ماست و مطابق قوانین آژانس 
طرح های توسعه ای خود را پیش می بریم، افزود: 
ما این برنامه را با وجود تحریم های بیست ساله 
پیش می بری��م. وی با بیان اینک��ه در مذاکرات 
برجامی جمع بندی این بود که مطالعات ادعایی 
در قالب پی ام دی کنار گذاشته شود، گفت: در 
مذاکرات و اسناد نهایی نوش��تند که شواهدی 
که نشان دهد ایران انحرافی از برنامه صلح  آمیز 
داشته است، وجود ندارد. از این رو، طرح دوباره 

این مباحث جایگاهی ندارد. 
   می خواهیم به اس�تانداردهای دوگانه 

پایان دهیم
رئیس س��ازمان انرژی اتمی اظه��ار کرد: ایران 
می خواهد به این رفتار با استاندارد دوگانه پایان 
دهد. ما در چارچوب قان��ون راهبردی ظرفیت 
هسته ای مان را پیش می بریم و بار ها هم گفتیم 
صدور قطعنامه یا استفاده ابزاری از قطعنامه در 
شورای حکام نمی تواند نتایجی به دنبال داشته 

باشد. اسالمی تأکید کرد: هر قطعنامه ای حتماً 
عکس العمل��ی دارد و پیش تر و از آنجایی که در 
این قطعنامه باز به مس��ائلی پرداخته شده که 
اساساً موضوعیت ندارد و قباًل حل  و فصل شده، 
اعالم کرده بودیم اگر قطعنامه ای صادر شود به 
آن واکنش نش��ان می دهیم، از این رو با حضور 
بازرسان آژانس برخی اقدامات هسته ای انجام 
شد، از جمله گازدهی به زنجیره های جدید در 
نطنز و شروع تولید اورانیوم ۶0 درصد در فردو. 
اسالمی اعالم کرد که تولید اورانیوم ۶0 درصد 
در فردو برای اولین بار و با همان ماش��ین های 

نسل جدید )IR-6( انجام می شود. 
   ب�اب همکاری ها برای رف�ع ابهامات را 

نبسته ایم
رئیس س��ازمان انرژی اتمی گف��ت: ما همواره 
گفته ایم که با آژانس برای رفع ابهامات همکاری 
کرده و می کنیم. ما انتظار نداریم بخشی از آنچه 
در س��ند ۲01۵ برجام که یک بس��ته جامع و 
مالک عمل است به فراخور مطرح شده و کاری 
موازی دوباره شکل گیرد. ما همه مسائل مان را 
با آنها در سند ۲01۵ تعیین تکلیف کردیم و اگر 
طرف های مقابل اراده الزم را داشته باشند و این 
منطق را بپذیرند که به سند ۲01۵ برگردند، ما 

هم آماده تعامل و همکاری با آنها هستیم. 
معاون رئیس جمهور درباره ادام��ه مذاکرات با 
آژانس در شرایط فعلی و موضوع سفر بازرسان 
به تهران گفت: ما اعالم کردیم آقای گروسی اگر 
می خواهند می توانند به ایران بیایند. همچنین 
درباره مذاکرات با آژانس گفته بودیم که به موارد 
ادعایی و سؤاالت، پاسخ داده شده است اما اینکه 
آژانس قانع نش��ده و به دنبال آن مالحظاتی از 
سوی سه کشور اروپایی و امریکا شکل گرفت تا 
از این مسئله به عنوان اهرم فشار استفاده کنند، 
درست نیست. این مسائل قباًل نیز در قالب پی 
ام دی در ۲01۵ مطرح شده بود که در آن زمان 

پاسخ الزم به آنها داده شده است. 
   گاوداری و انب�ار آهن قراضه را س�ایت 

هسته ای معرفی کردند!
اسالمی خاطرنشان کرد: کشورهای غربی نباید 
از آژانس به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنند، 
باید از این ش��یوه  ها برای تحت فشار قرار دادن 
ایران دس��ت بردارند. ایران هم��واره با آژانس 
همکاری و حس��ن نیت داشته اس��ت، درحالی 
که این همکاری  ها دیده نش��د. امریکا از برجام 
خارج شد و ایران باقی ماند، این اقدام و تصمیم 
ایران برای اعتمادس��ازی و حس��ن نیت بود. ما 
نمی توانی��م بپذیریم آنها بیاین��د بگویند ایران 
» سایت اعالم نش��ده« دارد. جایی که گاوداری 
اس��ت و آهن قراضه در آن می فروشند، چطور 
می تواند سایت هسته ای باشد؟ چرا موارد اتهامی 
که تولیدکننده آنها یک جریان تروریستی است 
و در کشور ما اقدام به ترور دانشمندان ما کرده 
و انفجار و خرابکاری هس��ته ای انجام داده و با 
صدای بلند هم می گوی��د، من این کار را کردم، 
این قدر راح��ت می تواند اتهام ن��اروای خود را 

پیش ببرد؟
   آژانس نمی خواهد قانع شود

رئی��س س��ازمان ان��رژی اتم��ی همچنین در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران با بیان اینکه در 
۲0 سال گذشته جریان صهیونیستی با امریکا 
و ضد انقالب اتهاماتی را متوجه برنامه هسته ای 
کشور کرده است، درباره ادعاهای جدید آژانس 
گفت: س��ازمان انرژی اتمی پاسخ های مستند 
را به آژانس انرژی اتمی فرس��تاده، اما آنها قانع 
نشدند چون اراده ای برای قانع شدن نداشتند، 
اما اگر اراده ای برای قانع ش��دن باش��د و از این 
اتهام به عنوان یک ابزار فش��ار اس��تفاده نکنند 
با چند تا رفت و برگشت و بررسی های تکمیلی 
این پرونده بسته می ش��ود. انتظار داریم آژانس 
بررس��ی تکمیلی برایش مالک باش��د و فش��ار 

سیاسی در آن اثر نگذارد. 

ژه
س��ی ان ان با پرونده س��ازی دروغ مدعی تجاوز به متهمان در وی

زندان های ایران شده است. یکی از مواردی که مورد ادعای سی 
ان ان قرار گرفته، موضوع آرمیتا عباسی است؛ موضوعی که پیش 
از این بار ها توضیح داده شده و تکذیب ش��ده است. حال مادر 
آرمیتا عباسی هم به گزارش سی ان ان واکنش نشان داده و هر 
گونه تجاوز به دخترش را تکذیب کرده است. بسیاری از کاربران 
مخالف جمهوری اسالمی هم در توئیتر اعالم کرده اند که گزارش 
سی ان ان را باور نمی کنند؛ چون سال 88 هم افرادی را آوردند و 
با آنها مصاحبه کردند که مورد تجاوز قرار گرفته اند، اما بعداً معلوم 

شد کل ماجرا فیلمی دروغین بوده است. 
سی ان ان در گزارش خود به نقل از منابع خود نوشته است که به 
آرمیتا عباسی »تجاوز« شده و او به هنگام انتقال به بیمارستان با 

مشکل »خونریزی« مواجه بوده است. 
حدود یک ماه پیش بود که ادعای تجاوز به آرمیتا عباسی در زندان 
منتشر شد. در گزارش های رسانه های غربی ادعا شده بود که او 
یک هفته پس از بازداشت به بیمارستان منتقل و در بیمارستان 

معلوم شده که مورد تجاوز قرار گرفته است. 
همان زمان، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری 
استان البرز توضیح داد که »خانم آرمیتا عباسی چند روز پس 
از بازداشت اعالم کرد که روده هایش مشکل دارد که با توجه به 
ادعای وی با دستور قضایی این خانم برای بررسی موضوع و درمان 

به بیمارستان امام علی )ع( کرج اعزام شد. «
او با تأکید بر اینکه ادعای تجاوز از اساس دروغ است، بیان کرد: 
»پس از انجام معاینات پزشکی مشخص ش��د که این خانم از 
گذشته دارای مشکالت گوارشی مربوط به بیماری هموروئید 
بوده و در معاینات انجام شده مشخص ش��د که در حال حاضر 
مشکلی خاصی ندارد و کمتر از ۲4 ساعت از بیمارستان ترخیص 

شد که به محض مرخص شدن، دستوراتی مبنی بر انجام معاینات 
تکمیلی برای این فرد صادر شد تا در ادامه مشکلی برای سالمتی 

وی ایجاد نشود. «
فاضلی افزود: »این خانم به دلیل نوع اتهام و جرایم و اینکه لیدر 
اغتشاشات بوده و اقالم و تجهیزات آشوبگرانه از منزل وی کشف 
شده، با صدور قرار تعقیب بازداشت موقت در زندان فردیس به 
سر می برد و همچنین براساس قانون با خانواده خود در تماس 

است. «
مادر آرمیتا عباسی که پیش از این دستگیرکنندگان دخترش را 
»یزیدی« نامیده بود، حال در یک استوری در اینستاگرام نوشته: 
»یه سری اخبار کذب از س��ی ان ان پخش شده که صد در صد 
ردش می کنم. چون ش��خصاً با آرمیتا صحبت کردم. دوستانی 
که نگران وضعیت جسمی آرمیتای من هس��تید، لطفاً به این 
اخبار زرد اهمیت ندید. آرمیتا خوبه، در زندان کرج هس��ت. به 
طور متوس��ط روزانه هم برام زنگ میزنه. دلتنگی من و آرمیتا 
از جدایی و طوالنی شدن فاصله ایجاد شده ا ست و اینکه هنوز 

حکمش معلوم نیست. «
گفتنی اس��ت اواخر مهرماه با دس��تگیری دو آش��وبگر و از 
محتوای اعترافات آنها، آرمیتا عباسی به عنوان سرشبکه آنان 
برای راهبری عملیات های حمله به پایگاه بسیج و کانکس  ها 
و مراکز نیروی انتظامی معرفی شد. با دستور بازداشت آرمیتا 
عباسی و حکم بازرسی منزل، او دستگیر و از منزل او »چند 
بطری 1/۵ لیتری بنزین، 10 ع��دد کوکتل مولوتف آماده و 

تعدادی فندک« کشف و ضبط شد. 
در سال 88 هم مهدی کروبی، از سران فتنه سبز مدعی تجاوز 
به بازداشتی  ها در زندان یا بازداش��تگاه شد. سوژه ای که بعد ها 
علی جوانمردی، خبرنگار صدای امریکا اذعان کرد که ساخته 

و پرداخت��ه او بوده و س��وژه  ها را او برای روای��ت دروغین آماده 
کرده است. 

از همین رو گزارش س��ی ان ان با واکنش کاربران ضدانقالب 
در توئیتر مواجه شد. یک کاربر با انتشار فیلم علی جوانمردی 
نوشت: »سال 88 یه س��ری ادعا در تجاوز منتشر کردن و جو 
س��نگینی در رس��انه به وجود آوردن، کروبی هم با این ادعا ها 
همراهی کرد و چن��د نفر رو هم به عنوان افرادی که بهش��ون 
تجاوز شده معرفی کردن اما بعد ها گندش در اومد. اینجا علی 
جوانمردی خبرنگار صدای امریکا در مورد پشت پرده این دروغ 

اعتراف می کند. «
کاربر دیگری روی این توئیت نوشت: »همان موقع بخش زیادی 
از ش��ایعات درباره تجاوز به زندانیان سیاس��ی را به بازداشتگاه 
»کهریزک « و جنایتی که نیروی انتظام��ی در آنجا کرد حواله 
می کردند. به  عنوان یکی از کسانی که آن تجربه دهشتناک را از 
سر گذرانده شهادت می دهم که خبر تجاوز به بازداشتی های 18 
تیر 88 در کهریزک دروغ بود. « او در توئیتی دیگر ادامه می دهد: 
»مطرح کردن این ادعای تجاوز ب��رای اقناع مخاطب غربیه نه 
ایرانی. مخاطب غربی باید با پارامترهای مختص ذهن خودش، یه 
تصویر کامالً شیطانی از این کشور و حکومتش و مردمش به دست 
بیاره تا با راهکار بمباران حقوق بشری، که بعدش ارائه خواهد شد، 
همدلی کنه . اورینتالیسم جنگ محور در رسانه ها رو شاهدیم. «

یک کاربر دیگر هم نوشت: »ساعت ها برای این دو نفر که کروبی 
تأیید کرد افسرده بودم اما بعد اعالم شد دروغ گفتن. االن دوباره 
با روح و روان ما بازی می کن��ن. رد یا تأیید نمی کنم ولی به این 
راحتی دیگه باور نمی کنم.. .  آیا وقتی حنای BBC و اینترنشنال 

رنگی نداره CNN جلو میاد ؟«

دستگیری یکی از سرپل های ارتباطی
 BBC و اینترنشنال در اصفهان

ب�ا تالش  ه�ا و اقدام�ات پیچی�ده و فن�ی اطالعات�ی، یک�ی 
از س�ر پل ه�ای ارتباط�ی ش�بکه های معان�د و تروریس�تی 
BBC و ایران اینترنش�نال به دس�ت س�ربازان گمنام ام�ام زمان 
در س�ازمان اطالع�ات س�پاه در اس�تان اصفهان بازداش�ت ش�د. 
یک منبع آگاه به فارس گفت: با تالش  ها و اقدامات پیچیده و فنی اطالعاتی، 
یکی از سر پل های ارتباطی شبکه های معاند و تروریستی BBC و ایران 
اینترنشنال به دست سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطالعات سپاه 
در استان اصفهان بازداشت شد.  فرد دستگیر شده دارای رابطه مستقیم 
و نسبت فامیلی با برخی خبرنگاران این شبکه  ها و دارای تابعیت مضاعف 
انگلیسی و متولد این کشور است. وی عالوه بر همکاری با شبکه های مذکور، 
با برخی عناصر وابسته ضد انقالب در خارج از کشور ارتباط و همکاری داشته 
است. براساس این گزارش فرد دستگیر شده در اغتشاشات اخیر اقدامات 
فراوانی در دعوت مردم به نافرمانی مدنی، اغتشاش، ناامنی، خرابکاری و 

تخریب اموال عمومی داشته است. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:
تعلیق تماس مستقیم پارلمان اروپا با مجلس  

فرار به جلو است
ب�ا  مس�تقیم  تم�اس  تعلی�ق  در  اروپ�ا  پارلم�ان   اق�دام 
اس�ت.  جل�و  ب�ه  ف�رار  ی�ک  اس�المی  ش�ورای  مجل�س 
ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت، در خصوص تعلیق تماس مستقیم پارلمان اروپا و جمهوری 
اسالمی ایران، گفت: از نگاه کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اس��المی، اقدام پارلمان اروپا در تعلیق تماس مستقیم با 
مجلس شورای اسالمی، یک فرار به جلو است، زیرا در دو سال  گذشته تماس 

مستقیمی بین مجلس ایران و اروپا وجود نداشته است. 
 وی افزود: در سال گذشته پارلمان اروپا بود که درخواست کرد هیئتی را به 
ایران اعزام کند اما به دلیل قطعنامه های مداخله گرایانه و مبتنی براخبار 

غلط )فیک نیوز(، با انجام این سفر موافقت نشد.
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