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سیاسی

وطن امروز شماره 1755

امنیت
معاون امنیت داخلی وزارت اطالعات:

انتشار اسناد انتقال پول از انگلیس به حساب برخی فعاالن رسانهای شبکه نفوذ در ایران

یورو پن

وزارت اطالعات  2تیم تروریستی را
در  2استان کشور منهدم کرد

معاون امنی��ت داخل��ی وزارت اطالعات
گف��ت 2 :تی��م تروریس��تی در اس��تانهای
سیستانوبلوچس��تان و آذربایجانغرب��ی
منهدم ش��دند .معاون امنیت داخلی وزارت
توگوی��ی اعالم ک��رد :در
اطالع��ات در گف 
اس��تان سیستانوبلوچس��تان ب��ا همکاری
مرزنش��ینان در جدار مرزهای شرقی کشور
یک گروه تروریس��تی منهدم شد .وی ادامه
داد :این گروه که با حمایت برخی کشورهای
منطقه فعالیت میکرد ،قصد داشت با انفجار
 150کیلوگ��رم مواد منفجره در مس��یرهای
مواصالتی ،مرزهای مناطق عمومی راس��ک
 ایرانش��هر را ناامن کند .این مسؤول افزود:مقادی��ر قابلتوجهی س�لاح و مهمات از این
تیم تروریس��تی کش��ف و ضبط شد .معاون
امنی��ت داخل��ی وزارت اطالع��ات همچنین
از انه��دام یک گروهک تروریس��تی دیگر در
آذربایجانغربی همراه با مقادیر قابلتوجهی
سالح و مهمات خبر داد.

احتمال توطئه جدید منافقین
و آلسعود علیه ایران

بررسیها نش��ان میدهد جبهه تروریسم
وهابیسعودی و تروریسم منافقین با یکدیگر
متحد ش��دهاند .به گ��زارش بنی��اد هابیلیان
(خان��واده ش��هدای ترور کش��ور) ،بررس��ی
کارشناسان این بنیاد از سایت Alexa.com
که میزان بازدیدها از هر پایگاه اینترنتی را به
تفکیک کش��ور بازدیدکننده نشان میدهد،
حاکی از آن است طی روزهای اخیر بیشترین
بازدید انجام شده از سایت گروهک منافقین از
داخل خاک عربس��تان سعودی بوده است که
این موضوع به وضوح پرده از برنامه و فتنهای
پنهان دارد که عوامل وهابی و تروریستهای
منافقین ب��رای پیادهس��ازی آن ب��ا یکدیگر
متحد شدهاند.
با توجه به آنکه سایت منافقین مهمترین
رسان ه این گروهک تروریستی به شمار میرود،
مش��خصا گروهک منافقین بار دیگر با اقدام
به وطنفروشی به عنوان پیمانکار وهابیهای
س��عودی ،در س��ایت خود پروژهای را دنبال
میکن��د ک��ه اربابان وهابی و س��عودیاش از
خاک عربستان مش��غول رصد آن فعالیتها
هس��تند .از آنجا ک��ه گروه��ک منافقین در
هفتههای اخیر به پوشش غیرواقعی اعتراض
برخی هموطنان آذریمان پرداخت به احتمال
زیاد آنچه در دستور کار اتاق فکر وهابیت قرار
گرفته ،دامنزدن به اختالفات قومی و نژادی
در بین اس��تانهای غیرفارس و بهطورکل در
تمام ایران است؛ مسالهای که حتما باید مدنظر
هموطن��ان غیرف��ارس عزیزمان ق��رار بگیرد
تا دش��منان ایران و ش��یعه از آن به نفع خود
بهره نبرند .البته جای تعجب نیست منافقینی
که همیش��ه داعیه طرفداری از امامان شیعه
را داش��تهاند چگونه در یک چرخش به دامن
جبهه وهابی سعودی پناه بردهاند؛ مسالهای که
در ارتباط مریم رجوی ،سرکرده این گروهک با
احمد جربا تروریست سوری یا حمایت دولت
بحرین از منافقی��ن و همچنین حمایتهای
خب��ری ش��بکه العربی��ه از ای��ن گروه��ک
مشهود است.
واکنش

یک مقام مطلع در ستاد کل نیروهای مسلح:

هیچ موشکی از آسمان ایران به
مواضع تروریستها شلیک نشده است

یک مقام مطلع در ستاد کل نیروهای مسلح
گفت :طی روزهای اخیر هیچ موش��ک کروزی
از آبهای س��رزمینی ای��ران در دریای خزر و
فضای آس��مان ایران به اهداف تروریس��تها
در س��وریه شلیک نش��ده اس��ت .به گزارش
«وط��ن امروز» ،یک مقام مطلع در س��تادکل
نیروهای مس��لح درباره انتش��ار خبری مبنی
بر ش��لیک  ۱۸موشک روس��ی از دریای خزر
به مواضع تروریس��تها در سوریه ،گفت :طی
روزهای اخیر هیچ موش��ک کروزی از آبهای
سرزمینی ایران در دریای خزر و فضای آسمان
ایران به اهداف تروریس��تها در سوریه شلیک
نشده است .گفتنی است ،طی روزهای گذشته
برخی منابع داخلی و خارجی به نقل از وزارت
دفاع روس��یه مدعی شدند ارتش روسیه با ۱۸
موشک از دریای خزر مواضع تروریستها را در
سوریه هدف قرار داده است.

یکشنبه اول آذر 1394

گروه سیاسی :شاید عدهای تصور میکردند با انتقاد
صریح حسن روحانی از دستگیری عوامل نفوذ در
ایران ،پرونده این موضوع بسته شود یا اینکه با موانع
جدی مواجه شود ،با این حال اما روز گذشته اخبار
و اطالعات جدیدی درب��اره مزدوری برخی اهالی
رس��انه در ایران منتشر ش��د .این اطالعات البته
به همراه سندی اس��ت که در آن میزان پرداخت
مبالغی از انگلستان به  19فرد در داخل ایران درج
شده است! خبرگزاری مهر که این سند را منتشر
کرده در توضیح این فاکتور نوشته است این مبالغ
که به یورو پرداخت شده ،از سوی حسین باستانی
پرداخت ش��ده اس��ت .در واق��ع واریزکننده پول
حسین باس��تانی ،از کادر رهبری شبکه رسانهای
جریان اصالحات و کارمند بیبیسی فارسی است.
باس��تانی این مبالغ را از طریق صرافیها یا با چند
دست دالل ،به عوامل شبکه رسانهای نفوذ در ایران
میرس��انده اس��ت .منابع مطلع میگویند شبکه
ش��به رسانهای داخلی که اخیرا با آن برخورد شد،
یک ش��بکه ریشهدار ،هوش��مند ،دارای ارتباطات
ارگانیک ،وسیع و طوالنیمدت با نهادهای مرتبط
با سرویسهای اطالعاتی آمریکا ،انگلستان و هلند
در بیرون از ایران بوده است .دو هفته پیش سازمان
اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم کرد
ش��بکهای از فعاالن حوزههای رسانه و شبکههای
اجتماعی را بازداش��ت کرده اس��ت .اطالعات تازه
دریافت شده نشان میدهد این شبکه اگرچه ظاهرا
مش��غول کار رس��انهای بوده و در فضای رسانهای
کش��ور حضور داش��ته اما در واقع ب��ه طور کامل
اصول پنهانکاری از جمله ایجاد پوشش ،مالحظات
حفاظتی و استفاده از نام مستعار در تولیداتش را
رعایت میکرده و در زمانی طوالنی به این ش��کل
با بیرون از ایران مرتبط بوده اس��ت .منابع مرتبط
بعدازظهر روز پنجش��نبه ،عربس��تان س��عودی
قطعنامهای در محکومیت دخالت ایران در س��وریه
ارائه کرد که در کمیته حقوق بش��ر سازمان ملل با
 115رأی موافق 15 ،رأی مخالف و  51رأی ممتنع
به تصویب رسید .این قطعنامه را عربستان سعودی
پیشنهاد داده و از حمایت قطر ،برخی کشورهای عرب
و کشورهای غربی از جمله انگلیس و آلمان برخوردار
بود .کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل
همچنین به قطعنامهای در محکومیت ایران به دلیل
نقض حقوق بش��ر رأی داد .به گ��زارش فارس ،این
قطعنام��ه با  76رأی مواف��ق 35 ،رأی مخالف و 68
رأی ممتنع به تصویب رسید .مبنای قطعنامه گزارش
احمد ش��هید ،گزارش��گر ویژه حقوق بشر سازمان
ملل بوده و کانادا آن را پیش��نهاد کرده اس��ت .کنار
هم ق��رار دادن این  2خبر هیچ عنوانی جز «فاجعه
دیپلماس��ی» را به ذهن متبادر نمیکند .در فاجعه
من��ا حدود  7000زائر بیگناه بیتاهللالحرام از جمله
 500حاجی ایرانی ،قربانی بیتدبیری عامدانه رژیم
سعودی شدند و انتظار این بود که دستگاه دیپلماسی
ایران با بهرهگیری از پش��توانه حمایت مردم ایران و
بسیاری دیگر از مسلمانان حقیقتطلب ،این فاجعه
را در سطحی بینالمللی پیگیری حقوقی ،سیاسی
و تبیلغی کند اما وزارت امور خارجه رس��ماً پیش از
ورود به چنین آوردگاهی ،س��پر از دست انداخته و
حاضر نیست حتی موضوع را در محاکم بینالمللی
طرح کند و صرفاً خوشخیاالنه منتظر است تا خود
سعودیها کاری بکنند! اما از دیگر سو ،رژیم سعودی
که به اعتراف خود رسانههای غربی پدر معنوی همه
گروههای تروریستی در سوریه ،عراق ،لبنان و شمال
آفریقا محسوب میش��ود و وحشیگریهای امثال
داعش و القاع��ده و بوکوحرام ،برگرفته از آموزههای
مکتب وهابیت حاکم بر این رژیم اس��ت؛ با پررویی
هرچه تمامتر و بدون کمترین مالحظه سیاس��ی و
حقوق��ی ،قطعنامه محکوم کردن ایران در ش��ورای
حقوق بش��ر سازمان ملل به دلیل دخالت در سوریه
را ارائه ،پیگیری و در نهایت مصوب میکند .اگرچه
اصل تصویب چنین قطعنامهای در س��ازمان ملل با
توجه به صبغه و س��ابقه ضدحقوق بشری آلسعود
در جای خود ،یک «رسوایی سیاسی» برای سازمان
ملل محسوب میشود اما این امر نباید بهانهای برای
چشمپوشی از اهمال و ناکارآمدی دیپلماسی انفعالی
وزارت امورخارجه ایران باش��د .ممکن است اینگونه

با موضوع گفتند این شبکه داخلی ،مرتبط با یک
«سلس��له مراتب هدایت و کنت��رل» در بیرون از
ایران بوده که افرادی همچون «حسین باستانی»،
«مسعود بهنود» و «م-ع» آن را در قالب نهادهایی
همچون بیبیس��ی فارسی و وبسایت روزآنالین
اداره میکردهاند .این شبکه در گام نخست ماموریت
جمعآوری اطالعات مختلف از داخل ایران و ارسال
به بیرون کش��ور را برعهده داش��ته و این امر را به
طرق بس��یار متنوعی انجام میداده است .در گام
دوم ،اعضای این ش��بکه ماموری��ت تولید گزارش
و تحلیل و ارس��ال به خارج از ایران جهت انتش��ار
در وبس��ایتهای مرتبط با اپوزیس��یون با هدف
س��یاهنمایی ،پروندهس��ازی حقوق بشری ،ایجاد
اختالف در داخل ایران و پیشبرد اهداف غرب برای
کنترل افکار عمومی در ایران را برعهده داشتهاند .در
گام س��وم ،اعضای این شبکه با هدف شبکهسازی
در داخ��ل ایران با کارکرده��ای متنوع اطالعاتی و
عملیاتی فعالیت میکرده است .چهارمین هدف نیز
نزدیک شدن به چهرههای مشهور و فعال سیاسی و
رسانهای با هدف خطدهی به آنها یا ایجاد اختالف
در میان آنها بوده اس��ت .نکته مهم درباره اعضای
این ش��بکه ،دریافت حقوق ثابت ماهانه (برخی به
ریال و برخی به دالر و یورو) از خارج از ایران است.
تعدادی از اعضای قدیمیتر شبکه چیزی حدود یک
دهه اس��ت که ماهانه از مبدأ خارجی پول دریافت
میکنند .گفتنی است در پرداخت این مبالغ تمام
اصول حفاظتی مراعات میش��ده است (دریافت از
صرافیه��ا و همچنین دریافت با چند واس��طه) و
همچنین مبلغ دریافتی کامال متعارف بوده است به
گونهای که این افراد میتوانستند با دستمزدهایی
مشابه به جای وطنفروشی و ارتباط با بیگانگان ،به
کار شرافتمندانه رسانهای در داخل کشور بپردازند.

■■پولاینجاست!

حسین باستانی که اکنون پای ثابت برنامههای
بیبیسی فارسی است ،عضو حزب منحله مشارکت
و یکی از فعاالن رس��انهای در دوران اصالحات بود.
عمده فعالیت رس��انهای او در روزنامه صبح امروز و
زیر دست س��عید حجاریان صورت گرفته است .او
همزمان در دولت اصالحات یک پس��ت رس��انهای
هم داش��ت و به همراه تعدادی دیگر ،هر روز صبح
بولتن روزانه رئیس دولت را روی میز او میگذاشت.
فعالیتهای او در پاس��تور زم��ان اصالحات ،به این
محدود نشد چراکه کمی بعد بهعنوان رئیس اداره
بررسی رسانههای ریاستجمهوری انتخاب شد! اما
نقش محوری او در روزهای غروب دولت اصالحات
آغاز ش��د .او از ایران خارج ش��د و جزو کسانی بود
که سنگ بنای فعالیت روزنامهنگاران و اهالی رسانه
در خ��ارج از ای��ران را بنا کردند .او ش��رکت روز را
راهاندازی کرد ،ش��رکتی که با کمکهای مستقیم
ف��رح کریمی ،از اعضای رهبری س��ازمان منافقین
و نماینده ایرانیاالصل پارلمان هلند تاسیس شد.
فرح کریمی كه عضو حزب چپ س��بزها در هلند
است در سال  2005توانست در پارلمان این کشور
قانونی تصویب کند ک��ه به موجب آن  15میلیون
ی��ورو از بودجه وزارت خارجه هلن��د صرف اجرای
ط��رح «پلوراليزم رس��انهاي در ايران» ش��ود .فرح
کریمی ای��ن بودجه را برای راهاندازی یک ش��بکه
تلویزیونی ماهوارهای فارسیزبان گرفته بود ،آن هم
تحت حمایت و پوش��ش وزارت خارجه هلند اما به
دالیل��ی از جمله موضع صریح وزارت خارجه وقت،
دولت هلند عقبنشینی کرد و آنها نتوانستند به این
شبکه برسند .با این حال تمرکز آنها روی سایتهای
اینترنت��ی قرار گرف��ت البته این بودج��ه از طریق
شرکتهای واسطه مانند شرکت هلندی «هیفوس»

درباره دیپلماسی ضعیف ایران و تشدید گستاخیهای آلسعود

آقای ظریف! از منا چه خبر؟

نما
ظریف :قطعنامهها طنز تاریخ است
گروه سیاسی :اقدام عربستان سعودی در تصویب یک پیشنویس قطعنامه حقوق بشری علیه بشار اسد،
ایران ،روسیه و حزباهلل در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در حوزه حقوق بشر باعث اعتراض جواد
ظریف شد .به گزارش «وطنامروز» ،سعودیها روز پنجشنبه پیشنویس طرحی را به تصویب رساندند که
حضور ایران ،روسیه و حزباهلل در سوریه را دخالت نظامی دانسته و آن را محکوم کرده است .این قطعنامه
همچنین از بمباران مواضع معارضان مسلحی که عربستان آنها را «میانهرو» دانسته انتقاد کرده است! جواد
ظریف نیز به این موضوع واکنش نشان داد .وزیر امور خارجه در همایش هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان
ملل متحد گفت 2 :قطعنامهای که روز پنجشنبه در سازمان ملل تصویب شد ،جزو طنزهای تاریخ بود .به
گزارش تسنیم ،محمدجواد ظریف گفت :هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد فرصتی فراهم کرده
اس�ت تا نگاهی به توفیقها و ناکامیهای ملل متحد در همه حوزهها داشته باش�یم .وی افزود :در بررسی
هفتادمین س�الگرد باید عملکرد س�ازمان ملل در جلوگیری از جنگ و ایجاد صلح در قالب آرمانگرایی،
واقعبینانه بررسی شود .ظریف با اشاره به قطعنامههای ضدایرانی که اخیرا ً بهبهانه حقوق بشر تصویب شد،
گفت 2 :قطعنامهای که در س�ازمان ملل تصویب شد ،جزو طنزهای تاریخ بود .وزیر امور خارجه کشورمان
گفت :کش�ورهایی که نه از قانون اساس�ی و نه از انتخابات خبر دارند از انتخابات آزاد در س�وریه صحبت
میکنند! وی ادامه داد :کسانی که داعش را پروردهاند نسبت به کسانی که با داعش مبارزه میکنند خرده
میگیرند و متأسفانه بهدلیل برخی مالحظات رأی میآورند .وی اضافه کرد :اینها نگرانیهای عمدهای است
که در برخورد با ملل متحد و در رسیدگی به سازوکارهای ملل متحد باید مورد توجه قرار گیرد.

بیان ش��ود که عربس��تان س��عودی با بهرهگیری از
ابزارهای مالی و اعمال نفوذ ،چنین قطعنامهای را در
سازمان ملل مصوب کرده و ایران دارای چنین ابزارها
و نفوذی نیس��ت .حتی اگر چنین شبههای درست
باش��د ،معنایش آن نیس��ت که وزارت امورخارجه
ای��ران از ابتدا خ��ود را محکوم به شکس��ت بداند و
هیچ تالش��ی در اینباره به عمل نیاورد .اگر از منظر
حقوقی امکان تصویب قطعنامه ایران علیه آلسعود
وج��ود ندارد ،امکان ارائه چنین قطعنامهای با هدف
بهرهگیری سیاس��ی و تبلیغاتی که وجود داش��ت.
حقیقت این اس��ت که قطعنامههای حقوقبش��ری
سازمان ملل عمدتاً جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارند
و حتی ال��زام حقوقی برای تبعی��ت دولتها از آنها
وجود ندارد .آیا ایران نمیتوانست موضوعات مختلفی
مانند فاجعه منا و زنده ب ه گور کردن حجاج مجروح
توس��ط آلسعود را به عنوان یک نمونه نقض حقوق
بشر به سازمان ملل ارائه کند؟ آیا حمایت آلسعود
از گروههای تروریس��تی در سراسر عالم  -که مورد
تایید بس��یاری از محافل سیاس��ی و رسانهای غرب

نیز هست  -نمیتوانست محمل ارائه یک قطعنامه
علیه این دولت مرتجع و عصر حجری باش��د؟ ارائه
این قطعنامهها ولو اینکه به تصویب نمیرسید اما
یک فضای تبلیغی -سیاسی مناسب برای افشای
ماهیت و جنایات آلس��عود فراه��م میکرد و
چهبسا ابزاری برای بازدارندگی در قبال وقاحت
سیاس��ی دولت س��عودی در ارائه قطعنامه
ضدایرانی میش��د .اما نکته دیگر اینکه در
جریان مذاکرات هستهای و ماجرای برجام،
موضوعی که بارها از سوی رئیسجمهور و
وزیرامور خارجه به رخ کشیده شد ،این بود
که آنچه موجب پذیرش حقوق ایران از
سوی قدرتهای جهانی شد؛ توان باالی
دیپلماتها و تی��م مذاکرهکننده بود به
نحوی که آقای روحانی بدون اش��اره به
ظرفیتهای هس��تهای ایجاد شده در 10
س��ال گذش��ته ،اصلیترین عامل به ثمر رسیدن
برج��ام را همی��ن اقتدار دیپلماتیک عن��وان کرد.
به راس��تی آن اقت��دار دیپلماتیک و ت��وان باالی

اخبار
نماینده ایران در آژانس تأکید کرد

بازطراحی اراک و تبادل سوخت
فقط پس از پایان موضوع پیامدی

( )Hivosبه دس��ت باستانی رسیده است .سایت
روزآنالین متعلق به این ش��رکت اس��ت .مدیریت
روزآنالین نیز برعهده حسین باستانی نهاده شده بود
البته باستانی خود صراحتا این ارتباط را نقل کرده
است« :من از وقتی که در ایران بودم با یک NGO
هلندی به نام هیفوس آشنا شدم .آنها به ایران آمده
بودند و ما همدیگر را دیده بودیم .خانم فرح کریمی
که نماینده ایرانیاالصل پارلمان هلند بودند ،نماینده
بسیار مشهور و فعالی هم بودند در آنجا ،ایشان را هم
در ای��ران دیده بودم .زمانی که ایران را ترک کردم،
با آنها تم��اس گرفتم» .او البته پ��س از راهاندازی
شبکه تلویزیونی فارس��یزبان بیبیسی ،بهعنوان
کارمند رس��می این شبکه استخدام شد و از همان
زمان همواره او یک پای ثابت برنامههای این شبکه
است .او در کنار مسعود بهنود و عطا مهاجرانی ،حلقه
ارتباطی با روزنامهنگاران و اهالی رس��انه در داخل
ایران را تشکیل دادند .گزارشات مختلف و همچنین
اعتراف��ات برخی دستگیرش��دگان در جریان فتنه
 88و پس از آن نش��ان داده است نقش کلیدی در
هماهنگ کردن لشکر یورو بگیران در ایران برعهده
مسعود بهنود بوده اس��ت .با اطالعات جدیدی که
درباره اقدام سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب
اسالمی منتشر شد ،مشخص شده حسین باستانی
نیز نقش تامین و تزریق پول را برعهده دارد و البته
با توجه به ارتباطات این فرد مش��خص است منابع
این یوروها از کجا ش��ارژ میش��ود .به هر حال این
امیدواری وجود دارد که به مرور ابعاد جدیدتری از
پروژه مزدور کردن روزنامه نگاران و اهالی رسانه در
ایران توسط حلقه لندن روشن شود و صدالبته این
اطالعات میتواند دامنه شبکه نفوذ در حوزه رسانه
را نیز آشکار کند؛ شبکه نفوذی که این روزها تحت
حمایت داخلی است.
مذاکره که توانست قدرتهای جهانی را به پذیرش
حقوق ای��ران و به تعبیر آقای روحانی«برد  3بر »2
مجاب کند ،چطور از پس یک کش��ور دست چندم
مثل عربس��تان سعودی برنمیآید به گونهای که نه
تنها حقوق حج��اج ایرانی و خانوادههای آنان از این
رژیم سفاک استیفا نمیشود بلکه با پررویی هر چه
تمامتر قطعنامه ضدایرانی در سازمان ملل پیشنهاد
کرده و به تصویب میرس��اند؟ مگر قرار نبود برویم
و با «کدخدا» ببندیم تا دیگر نیاز نباشد با نوچههای
کدخدا وارد مخاصمه و معامله شویم؟ش��اید گفته
ش��ود که ما فق��ط در ماجرای هس��تهای با کدخدا
بستهایم ولی مگر مس��ؤوالن وزارت امور خارجه در
اجالس س��وریه شرکت نکردند؟ مگر در بیانیههای
وین یک و  ،2نام ایران هم ذکر نشده است؟ پس چرا
آمریکا به صورت تمامعیار از قطعنامه سعودیها علیه
ایران در شورای حقوق بشر حمایت کرد؟ آیا بستن با
کدخدا فقط برای محدود کردن برنامه هستهای ایران
بود؟ آیا لبخندهای آقای ظریف تنها تا امضای برجام
از جانب غربیها خریدار داشت؟

نماین��ده ای��ران در آژان��س
بینالمللی انرژی اتمی گزارش
اخیر آمانو را تک��راری و فاقد
نکات جدید دانست .به گزارش
تس��نیم ،رضا نجف��ی گفت:
مقایسه این گزارش با گزارشهای قبلی دوباره
نشان میدهد آژانس مطلب محتوایی جدیدی
در رابطه با وظیفه اصلیاش یعنی اجرای پادمان
در ای��ران برای ارائه ندارد و جز تکرار محتویات
گزارشهای قبلی که البته ارقام آن تغییر کرده
مطالبش تقریبا همان مطالب قبلی هس��تند.
وی گفت :آژانس در بخش مربوط به مس��ائل
حل نش��ده ،به س��یر تاریخی مسائل گذشته
پرداخته و با اش��اره به دو قطعنامه س��الهای
 2011و  2012ش��ورای حکام که سبب شد
موضوع پ��یامدی در دس��تور کار آژانس قرار
گی��رد ،روندی را ک��ه منجر به توافق بر س��ر
«چارچوبی برای همکاری» و «نقشه راه» برای
حل همه مسائل گذشته شد شرح داده است.
وی تاکید کرد :همانطور که میدانید طبق بند
 14برجام ،کش��ورهای  5+1متعهد هس��تند
قطعنامهای را برای اقدام به شورای حکام ارائه
کنند که هدفش بستن مسائل گذشته است.
اقدام شورای حکام میتواند رد یا قبول قطعنامه
باشد که البته رد کردن آن بعید است .پس برای
بستن پرونده باید تا اجالس فوقالعاده شورای
حکام که احتماال  24آذر برگزار میشود ،منتظر
ماند .نجف��ی گفت :درباره جم��عآوری برخی
سانتریفیوژها که در گزارش ذکر شده ،همانطور
که اعالم ش��ده برخی اقدامات زمانبر که البته
قابل بازگش��ت هم هس��تند مثل جمعکردن
سانتریفیوژهاییکهسالهاستغیرفعالبودهاما
در سایتهای ما باقی ماندهاند بهعنوان کارهای
مقدماتی انجام میشود .نماینده کشورمان در
آژانس در پایان تاکید کرد :البته اقدامات خاصی
مثل شروع اقدام برای بازطراحی رآکتور اراک یا
تبادل مواد غنیش��ده تنها پس از پایان یافتن
پرونده مسائل گذش��ته ایران در شورای حکام
آژانس ،آغاز خواهند شد.

تکلیف کمیته حقوق بشری که رئیس
آن سعودیها باشند ،روشن است

مدی��رکل ام��ور بینالملل مجلس ش��ورای
اس�لامی درباره تصویب قطعنامه حقوق بشری
علیه جمهوری اسالمی ایران ،اظهار داشت :کمیته
حقوق بش��ری که رئیس آن عربستانس��عودی
باش��د ،نحوه عملکرد آن نیز مش��خص خواهد
بود .حس��ین شیخاالس�لام در گفتوگو با خانه
ملت ،درباره تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه
جمهوری اس�لامی ایران ،اظهار داش��ت :کمیته
حقوق بش��ری که رئیس آن عربستانس��عودی
باشد ،نحوه عملکرد آن نیز مشخص خواهد بود.
مش��اور رئیس و مدیرکل امور بینالملل مجلس
افزود :با وجود این ش��رایط این سواالت به وجود
میآید که آیا دموکراسی در عربستان برقرار است،
حقوق همه افراد رعایت میشود ،امنیت حجاج
تامین میش��ود ،وقتی چنین کش��وری رئیس
حقوق بشر باشد ،باید نتیجه آن را نیز مشخص
دانست .شیخاالسالم بیان کرد :برخی کشورها با
موضوعاتی مانند حقوق بشر بازی میکنند تا به
اهداف خود برسند و همه سازمانهای بینالمللی
بهعنوان ابزاری در اختیار آنهاست.

«گزارش ناخوانده از سرانجام
یک مسیر» به چاپ دوم رسید

کت��اب «گزارش ناخوانده از س��رانجام یک
مس��یر» با هدف بررس��ی جام��ع تحریمهای
کشور در حوزههای مختلف اقتصادی و روشن
کردن سرانجام مسیر مذاکره برای رفع آنها به
چاپ دوم رس��ید .چاپ اول این کتاب را نش��ر
شهید کاظمی با تیراژ  3000نسخ ه روان ه بازار
نشر کرده بود که با استقبال مخاطبان مواجه
ش��د و در مدتی کوتاه به چاپ دوم رسید .این
کتاب به همت پژوهشگران اندیشکده صدق در
قالب  595صفحه تهیه و تنظیم ش��ده است و
چاپ دوم آن نیز تیراژی  3000نسخهای دارد.
بخش اول این کتاب که ش��امل  9فصل است،
به س��اختار تحریمهای اقتصادی کش��ورمان
در حوزهه��ای اصلی ،یعن��ی حوزههای مالی-
بانکی ،نفتی ،کاالهای اساس��ی ،پتروش��یمی،
خودروس��ازی ،هواپیمایی ،کشتیرانی و فلزات
گرانبها پرداخته و در هر حوزه ،عالوه بر احصا و
دستهبندی قوانین تحریمی مختلف اعمالشده،
س��ابقه ،اهمیت و تأثیرات عمل��ی آنها را مورد
بررس��ی قرار داده و برخ��ی راهکارهای فعاالن
اقتصادی و مسؤوالن حوزه مربوط را برای بیاثر
کردن آن تحریمها عنوان کرده است.

